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 رة .ــــــإىل والدي الذي أضاء دريب بتوجيهاته الني

 إىل أمي الرؤوم اليت أمدتين بوقود دعواهتا الصادقة.

 زوجيت الوفية اليت كانت عونا يل. إىل سندي وعضدي

 إىل ابيّن حممد األمني وأسامة عبد اجلليل حفظهما اهلل وأقر هبما عييّن .

 إىل إخويت وأخوايت بارك اهلل فيهم.

 إىل كل حمب للعلم واملعرفة.

 كل من اختذ القرآن دستورا ومنهج حياة.إىل  

 ع.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي مثرة عملي املتواضــــــــــــــــــــــــــأه



 
نشكر اهلل سبحانو وحنمده على توفيقو وامتنانو، كما ال يفوتين أن أقف وقفة احرتام وتقدير 

ي، الذي كان معينا وموجها ومرشدا، نشكره وعرفان لألستاذ املشرف الدكتور الشيخ قاض
لنل ولألجيال القادمة يف طلب على صربه علينا طوال فرتة البحث، وجعلو اهلل قدوة ومثاال 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واملعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــالعل

ونتقدم بالشكر إىل كل أساتذة قسم األدب العريب، والشكر موصول أيضا إىل كل من قدم 
 يد املساعدة من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة؛ والكلمة الطيبة صدقة.

 ول أن جيعل مثرة ىؤالء حسنات يوم القيامة، إنو ويل ذلك ومواله.واهلل املسؤ 



 أ
 

 مقدمة:
والصالة والسالم على سيد الربية وأزكى  ،إلو األولني واآلخرين ،احلمد هلل رب العادلني      

ر وادلفاخر والتابعني صحبو الطيبني الطاىرين أويل ادلآثوعلى آلو و  ،البشرية حممد بن عبد اهلل
 قتفى أثرىم إىل يوم الدين.، ومن تبعهم على هنجهم واالبالغني أمسى البشائر

كالم الكرمي ادلنان  ،وداللة وبيان ،القرآن الكرمي كتاب ىداية وإرشادفإن  :أما بعد     
نيو ادلعجز بألفاظو ومعا ،ل على من نطق بأفصح لسانادلنز   ،اناحملفوظ حبفظ ادللك الدي  

ن دستورا للعادلني عقيدة أنزلو احلكيم جل جاللو ليكو  ،أرباب الفصاحة وفطاحل البيان
فهو يهدف إىل إقناع ادلخاطبني وإحداث أثر فيهم  ،دا ومعامالت كذا أخالقاو عق ،وتوحيدا

قتناع حبكم عقدي أو فقهي أو إىل اال موالسلوك هب م،واستثارة مشاعرى موذلك هبز وجداهن
 .خلقي
اخلطاب القرآين تتجلى فيو بوضوح عملية الفهم واإلفهام دلعرفة مراد العلي األعلى       

ا من خياطب أحدذلك أن اهلل تعاىل ال  ،ية يف عملية التواصلضرور وىي  ،منو سبحانو
بلسان وبيان  سل إىل أحد منهم رسوال برسالة إالوال ير  ،خلقو إال مبا يفهمو ادلخاطب

 .يفهمو ادلرسل إليو
وعلماء العقيدة استدالال  ،لرمحن ادلفسرون وقوفا عند معانيوتناول كالم الرحيم ا      

م العقدية، واألصوليون والفقهاء استنباطا للقواعد األصولية واألحكام واستخراجا لألحكا
ال يتسلل إليو النقص أو  الفقهية اليت تنظم اجملتمع اإلسالمي تنظيما دقيقا حمكما

من معينو -زالونوال ي-فنهلوا ،لماء اللغة كل حبسب نظرتو وختصصووكذا ع ،اإلجحاف
فيو من النفائس والدرر ما  ،را ال ساحل لوالذي ال ينضب وخاضوا يف معانيو فوجدوه حب

 .فيو



 ب
 

،  كأسلوب األمر والنهي وقد ورد اخلطاب القرآين بأساليب لغوية فنية متعددة     
ستفهام والشرط والنداء وغريىا من األساليب الكالمية خربية كانت أم إنشائية.ولئن  واال

 ء يف الاراث اللغوي العر ي حبسب ختصصهم قد درسو علماؤنا األجال  كان أسلوب النداء 
فإن ىذا ال يقف حاجزا أمام تناولنا لو من زاوية نظر علمية جديدة تربط بني ما أقره أىل 
اللغة األوائل وبني ما أفرزتو الدراسات اللسانية ادلعاصرة من مفاىيم ونظريات وإجراءات 

دراسة مشولية للظاىرة اللغوية. من ىذا ن أبرزىا ادلنهج التداويل وما يتسم بو من مومناىج، و 
ادلنطلق وقع اختيارنا على موضوع البحث ادلوسوم ب:" أسلوب النداء يف القرآن الكرمي 

 دراسة تداولية سورة البقرة أمنوذجا".
ختيار ىذا ادلوضوع الرغبة الشخصية يف تناول اخلطاب القرآين ومن أبرز الدوافع ال     

ومواصلة ذلذا ادلسار كون أن مذكرة التخرج  ،ى معانيو ومقاصدهليال ووقوفا علدراسة وحت
معاين حروف اجلر يف سورة الكهف"وكذا قلة لنيل شهادة الليسانس كانت بعنوان "

األفعال  :إال ما سبق من حبوث حمدودة منها ،ات األكادميية دلثل ىذه ادلواضيعالدراس
واالستلزام احلواري يف سورة البقرة  (، راهالكالمية يف سورة البقرة حملمد مدور )اطروحة دكتو 

 حلجر نورما وحيدة )رسالة ماجستري(.
 عن مجلة من اإلشكاالت والتساؤالت أوجزىا يف اآليت : والبحث مسوق لإلجابة     

كيف نشأت  وكيف درسو البالغيون؟ ما التداولية؟  كيف عاجل النحاة اسلوب النداء؟   
فيم تكمن أمهيتها؟ ما عالقتها   ما أنواعها؟ إجراءات؟ وتبلورت علما جديدا لو آليات و 

 بالعلوم األخرى ؟ ما أىم حماورىا؟ كيف يتم معاجلة أسلوب النداء يف سورة البقرة تداوليا؟
، وأىم أىداف ىذا الغاية اليت ترجى من كل حبث أكادميي حتقيق بعض األىداف     

 البحث ىي: 
 اإلجابة عما ورد يف إشكاالت وتساؤالت .-    



 ج
 

 معرفة أسلوب النداء من الناحية النحوية وأغراضو البالغية .-   
 معرفة ادلنهج التداويل مفهوما ونشأة وأمهية آليات وإجراءات .-  
حماولة تطبيق ادلنهج التداويل يف أسلوب النداء القرآين كشفا عن معانيو وأغراضو -  

 ومقاصده.
مد ادلناىج اللسانية ادلعاصرة وإثراء ادلكتبة عتإضافة جهد آخر إىل الدراسات اللغوية اليت ت- 

 القرآنية هبا.
البحث  ال باإلجابة عن التساؤالت واإلشكاالت اليت استوقفتنا، اختذ ىيكلوتكف       

 :الصورة التنظيمية التالية
 مقدمة.-    
 البالغيني.الفصل األول: النداء بني النحويني و -    
 الفصل الثاين: التداولية.-    
 .-دراسة تداولية–الفصل الثالث: نداءات سورة البقرة -    
 خادتة.-    
أما الفصل األول فقسم إىل ثالثة مباحث ،سيق أوذلا النداء عند النحويني اندرج حتتو    

مفهوم النداء، وأحرفو،وأنواع ادلنادى،وتابع ادلنادى وأحكامو،وادلنادى ادلضاف إىل ياء 
ادلتكلم،واألمساء اليت تالزم النداء، وما ال ينادى، أما ادلبحث الثاين فمسوق دلا يلحق النداء 

ندبة واستغاثة وتعجب وتكلمنا كذلك عن ترخيم ادلنادى وشروطو ولغتيو، أما ادلبحث  من
، وأغراضو وخروجو عن النداء عند البالغيني بدءا بتعريفو وأحرفوالثالث فخصصناه للكالم 

 عن معناه األصلي إىل أغراض أخرى تتحدد من السياق.
ا يف ادلبحث األول منو دلفهوم أما الفصل الثاين فقسم إىل ثالثة مباحث، تطرقن     

ة التداولية بالعلوم نا فيو عالقأما ادلبحث الثاين فبي   التداولية وروافدىا، وأقسامها وأمهيتها،



 د
 

بنيوية وحنو وظيفي وعلم الداللة وحتليل اخلطاب واللسانيات النصية، األخرى من لسانيات 
بحث الثالث عقد ألىم حماور ادل واللسانيات النفسية وكذا حقل التعليمية. يف حني أن  

ضمنات القول ومت بداية من األفعال الكالمية مث االستلزام احلواري،الدرس التداويل 
 ونظرية ادلالءمة.  ،واإلشاريات اخلطابية

أما الفصل الثالث فكان للجانب التطبيقي عرجنا يف ادلبحث األول منو إىل التعريف      
بسورة البقرة وبيان أغراضها ومقاصدىا،مث كانت الدراسة التداولية ألسلوب النداء يف سورة 
البقرة من خالل األفعال الكالمية، واالفاراض ادلسبق، واالستلزام احلواري. وخلصنا يف 

 ة ذكرنا فيها أىم النتائج اليت توصلنا إليها. األخري إىل خادت
ختلف ره من إدلام مبعلى ادلنهج التداويل دلا يوف  تكاء وطبيعة البحث اقتضت اال      

جوانب ادلوضوع. ىذا وإنو ليستأنس يف مواضع من البحث بادلنهج اإلحصائي عند تتبع 
ارخيي عند تتبعنا لألصول النداءات يف سورة البقرة، ويف مواضع أخرى منو بادلنهج الت

 الفلسفية للدرس التداويل ادلعاصر.
ألفية ابن  روحوقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على مجلة من ادلصادر وادلراجع أمهها: ش     
، التداولية عند العلماء العرب دلسعود صحراوي، وآفاق جديدة يف البحث اللغوي مالك

وجادي، واساراتيجيات اخلطاب لعبد اذلادي بن ادلعاصر، ويف اللسانيات التداولية خلليفة ب
ظافر الشهري، والتحرير والتنوير حملمد الطاىر بن عاشور، والتفسري الكبري للرازي، وأطروحة 

 حملمد مدور وغريىا من ادلصادر وادلراجع.دكتوراه األفعال الكالمية يف سورة البقرة 
ف الذي كان لو الدور الفعال يف إدتام ويف األخري نتوجو بشكرنا اخلالص لألستاذ ادلشر      

 ىذا العمل، والشكر موصول للجنة اليت جتشمت عناء قراءة ىذا البحث وشرفتنا مبناقشتو
 .وإبداء النصائح والتوجيهات

         ومنو التوفيق والسداد.  ،آخرا واحلمد هلل أوال و 
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 . النداء عند النحويين :المبحث األول
 تعريف النداء لغة واصطالحا. :المطلب األول

 ،عند تفحصنا للمعاجم العربية كجدنا أف داللة النداء تدكر بُت الصوت كالدعاء :لغة-1
كناداه  ،غاءعاء كالر  مثل الد   كقد يضمٌ  ،الصوتففي معجم الصحاح للجوىرم "النداء 

كاظتعٌت نفسو ذىب إليو  .1أم نادل بعضهم بعضا " :كتنادكا ،مناداة كًنداء أم صاح بو
كاظتد فيهما أكثر من  ،الدعاء ككسر النوف أكثر من ضمها قاؿ: "النداء صاحب اظتصباح إذ

ذاف كىو األ ؛كمنو النداء للصالة .2إذا دعوتو" باب قاتل داء منمناداة كنً  كناديتوالقصر. 
 ؛السماء مناديهم ينادم يف جوٌ  ،اظتؤذف "اظتنادم ،على صوتبإعالـ الناس بوقت الصالة بأ

عليو كسلم  كما كاف يفعلو الرسوؿ صلى اهلل .3أم يؤذف مؤذهنم يف مواضع عالية كاظتنارة "
 .ببعثو مناديا ينادم يف اظتدينة ،ليجمع الناس ألمر ىاـ

كفالف أندل ، عد مذىبو كصحة جرمو"ندل الصوت كىو ب :اظتادة نفسها ؾتد كمن        
 رضي اهلل عنو قصة عبد اهلل بن زيدكمنو  .4"أبعد مذىبا كأرفع صوتام فالف أ صوتا من

فقاؿ لو عليو  ،كسلملى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كقص رؤياه ع ،م األذاف يف منامورً أي الذم 

                                                           

إشتاعيل بن زتاد اصتوىرم ،أبو نصر ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ،ت:أزتد عبد الغفور عطار -   1  
.1505، ص 6، ج1987، 4دار العلم للماليُت، بَتكت، ط  

َت، اظتكتبة العلمية، بَتكت،أزتد بن ػتمد بن علي الفيومي مث اضتموم، اظتصباح اظتنَت يف غريب الشرح الكب - 2 
.598، ص2د.ت، ج   

رتاؿ الدين ػتمود طاىر بن علي الصديقي اعتندم، معجم حبار األنوار يف غرائب التنزيل كلطائف األخبار-  3  
694،ص5، ج1967، 3مطبعة غتلس دائرةاظتعارؼ العثمانية، ط  

دار ،ظتخزكمي ،إبراىيم صاحل السامرائيأبو عبد الرزتن ،العُت ،ت:مهدم ا اطتليل بن أزتد بن عمرك بن دتيم الفراىيدم - 4  
  78، ص.8اعتالؿ، دت ، جكمكتبة   
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فليؤذف بو  ،مع بالؿ فألق عليو ما رأيتفقم  السالـ :"إهنا لرؤيا حق إف شاء اهلل،الصالة ك 
 .. أم أرفعو كأحسنو1"فإنو أندل صوتا منك

 "كاستعارة النداء للصوت من حيث أف من تكثر :قاؿ الزبيدم ،كأصل الندل بلل       
 .2الفصيح بكثرة الريق "كعتذا يوصف  ،رطوبة فمو حسن كالمو

"األذاف  :كبالرجوع إىل القرآف الكرمي ؾتد اظتادة كردت بصيغ ؼتتلفة كظتعاف أقتها         
                              .االستغاثة ،اضتساب ،الصور يف النفخ األمر، الكالـ، ،الدعاء

               ( 60اآلية اظتائدة)"       :" فاألذاف :يف قولو تعاىل
 "           :"كالدعاء:يف قولو سبحانو 

   ( 02ك01اآلية مرمي )
مريم          :" :يف قولو عز كجلكالكالـ اإلعتي 

52    . 

       :" كاألمر :يف قولو جل كعال    " 9الشعراء.                

                          .14ق   "        :" كالنفخ يف الصور

أي يحاسبهم                .56القصص  "      :"كاضتساب 

الزخرؼ           :" كاالستغاثة يف قولو تعاىل

77."3
.  

                                                           

ػتمد بن أزتد بن حباف ،صحيح ابن حياف بًتتيب ابن بلباف ،ت:شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بَتكت،-  1 
572، ص.4، ج1679، ر.2،1993ط   

،دار اعتدل ، تاج العركس من جواىر القاموسػتمد بن ػتمد بن عبد الرزاؽ اضتسيٍت ،مرتضى الزبيدم - 2 
.58ص، 40،د.ت، ج   

اضتسُت بن ػتمد الدامغاين: قاموس القرآف أك إصالح الوجوه كالنظائر يف القرآف الكرمي، ت :عبد العزيز سيد - 3 
451،450،ص 3،1980األىل دار العلم للماليُت، بَتكت، ط  
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 كأم ك كىي "يا  .1"دعاء بأحرؼ ؼتصوصة " عند النحاة فهو:تعريفو  أما  :اصطالحا-2
  .2كىيا كاعتمزة ككاك الندبة " أيا
سواء   ،يو باضترؼ" يا " أك إحدل أخواهتاكىو:"طلب اظتتكلم إقباؿ اظتخاطب إل-       

  .3"كنداء اهلل سبحانو كدعائو ،أك غتازيا يقصد بو طلب االستجابةكاف اإلقباؿ حقيقيا 
إذ عرؼ النداء قائال :"ىو  ،اف يف حاشيتو على األمشويننفسو ذىب إليو الصبٌ  كاظتعٌت 

كاظتراد باإلقباؿ ما يشمل  ،بو أك مقدر ملفوظ ،حبرؼ ناب مناب أدعوطلب اإلقباؿ 
 . 4اضتقيقي كاَّازم" اإلقباؿ

الوظيفي ضموهنا على البعد كتد أهنا ارتكزت يف م ،كاظتالحظ عتذه التعاريف للنداء          
و :"توجيو الدعوة إىل اظتخاطب ن ىذا اظترتكز عرؼ عباس حسن النداء بأنللنداء. كم

اء التواصلية ارتكز عبده على كظيفة الند. ك 5صغاء كشتاع ما يريده اظتتكلم"إليهو لبكتن
كىو دليل قوم على  ،مة من عالمات االتصاؿ بُت الناسحيث قاؿ :"النداء عالالراجحي 

 .6نساف كل يـو من النداء"إكمن مث فهو كثَت االستعماؿ كال يكاد متلو  ،اجتماعية اللغة
 .كلفت نظره ليسمع اطتطاب فالنداء إذف ىو دعوة اظتخاطب بأحد أحرؼ النداء كتنبيهو

 :أحرف النداء المطلب الثاني
                                                           

خالد بن عبد الو األزىرم :شرح التصريح على التوضيح أكالتصريح مبضموف التوضيح يف النحو دار الكتب العلمية،  - 1 
   205، ص2، ج1،2000طبَتكت، 

حسن بن قاسم بن علي اظترادم:توضيح اظتقاصد كاظتسالك بشرح ألفية ابن مالك ،ت:عبد الرزتن علي سليماف، دار - 2 
.1051، ص2، ج2008، 1، طالفكر، بَتكت  

عبد اهلل بن يوسف بن ىشاـ :أكضح اظتسالك إىل ألفية ابن مالك ،ت :يوسف الشيخ ػتمد البقاعي، دار الفكر للطباعة - 3 
3، ص4كالنشر كالتوزيع، بَتكت ،د.ت، ج   

تب العلمية، بَتكتػتمد بن علي الصباف أبو العرفاف :حاشية الصباف على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، دار الك - 4 
198، ص3، ج1997، 3ط   

1، ص4، د.ت، ج15عباس حسن :النحو الوايف، دار اظتعارؼ، ط - 5  
276، ص  1،1999عبده الراجحي، التطبيق النحوم، مكتبة اظتعارؼ، ط - 6  
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كرية يف كىي ضر  ،قبالوإاألحرؼ اليت يستعملها اظتنادم لتنبيو اظتنادل كطلب          
 مقصورة قتزهتا أك (أم)اعتمزة اظتفتوحة مقصورة أك ؽتدكدة )أ،آ(، :أسلوب النداء ذتانية كىي

مواضع بياف يلي  كفيما ،)كا( كختتص بأسلوب الندبةك (يا،ىيا ،أيا) ؽتدكدة )أم،آم(،
 استعماعتا:

كىناؾ من ، 1تستعمل لنداء القريب :"كالقرب يعلم من القرنية "الهمزة المقصورة )أ(:-1
كىذا خالؼ ما  ،اظتقصورة قليل يف استعماؿ العرب لنحاة من يقوؿ بأف النداء باعتمزةا

ذىب إليو السيوطي يف قتع اعتوامع إذ قاؿ :"كذكر يف شرح التسهيل أف النداء ُّا قليل يف  
فقت لذلك على فقد ك  ،ه مردكدكما قاال ،اظتغٍتكتبعو ابن الصائغ يف حواشي  ،العربكالـ 
 .2"بتأليفمن ثالذتائة شاىد كأفردهتا  أكثر

 كمن شواىد استعماعتا قوؿ امرئ القيس:      
ل ًل ... كىًإٍف كيٍنًت قىٍد أىٍزمىٍعًت صىٍرًمي فىأىرًتًلي ا التَّدى  3أفىاًطمي مىٍهالن بػىٍعضى ىىذى

ـى عىًسيبي        كقولو:  أجارىتىنا إفَّ اطتيطيوبى تىنوبي ... كإين ميًقيمه ما أقا
 4أجارىتىنا إنٌا غىرًيبىاًف ىىهينىا ... ككيل  غىرًيبو للغىريًب نىسيبي               

عد كالبعد اضتقيقي ب ،1"لنداء البعيد حقيقة كحكما"كتستعمل الهمزة الممدودة )آ(:-2
البعيد كالساىي  كاف يف حكم و مافهأما البعد اضتكمي  ،اظتسافة بُت اظتنادم كاظتنادل

 .كالغافل كالنائم
                                                           

،ت:عبد اللطيف ػتمد اطتطيب عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل ،ابن ىشاـ :مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب - 1  
104،ص  2000، 1الكويت ،ط  

عبد الرزتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي :قتع اعتوامع يف شرح رتع اصتوامع، ت :عبد اضتميد ىنداكم - 2  
.34، ص2اظتكتبة التوفيقية، مصر ،د.ت، ج  

113،ص 2004،5امرؤ القيس: ديواف امرئ القيس ،دار الكتب العلمية :بَتكت ،ط - 3  
.49اظترجع نفسو ،ص - 4  
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"كقد ينادل ُّا  ،ينادل ُّا البعيد حقيقة كحكما ،كىي من أحرؼ النداء "يا": -3
كىي أكثر أحرؼ النداء استعماال   .2القريب توكيدا كقيل ىي مشًتكة بُت القريب كالبعيد "

   : "تعاىليف أسلوب النداء ،كال جتد يف كالـ اهلل تعاىل نداء بغَتىا، مثل قولو 

    "  قاؿ أبو حياف كمن مثى  ،أـ الباب"كىي  .34البقرة من اآلية 
 .3كإهنا تستعمل للقريب كالبعيد مطلقا" ،"إهنا أعم اضتركؼ :

اظتصغي إليك لتقارب ،"كختتص بالقريب منزلة كىي من أحرؼ النداء كالتنبيو "أي":-4
                            .4"اظتنزلة الوسطى بُت اعتمزة ك"أيا،كىي يف ، كىي أبعد من اعتمزةلفظها

 مثل قولك :أم ػتمد ،أم زيد كقوؿ كثَت عزة :                                                                    
؟ أَلىٍ تىٍسمىًعي: أم               .5عىٍبدى يف رٍكنىق الض حىى ... بكاءى زتىىامىاتو عتيىنَّ ىىًديري

كتفرؽ بُت  ،فإهنا تزرع الضغينة ،"أم بٍت إياؾ كالنميمة ها :كقوؿ أعرابية موصية ابنى 
 .6احملبُت"

فيها دليال  "فيكوف اظتدٌ  ،عد اظتسافة بُت اظتنادم كاظتنادللب مبد اعتمزة يف "أم" "آي":-5
فإف ناديت زيدا ككاف بعيدا  .7" يسمع النداء إال مع اظتدٌ  كأف السامع ال ،على بعد اظتسافة

                                                                                                                                                                                     

104،ص4ابن ىشاـ ،مغٍت اللبيب ،ج - 1  
447،ص  4اظترجع نفسو،ج - 2  
27،ص 2السيوطي ،ج - 3  
أزتد بن عبد النور اظتالكي :كصف اظتباين يف شرح حركؼ اظتعاين ،ت:أزتد ػتمد اطتراط: مطبوعات غتمع  - 4 

134اللغة العربية، دمشق، د.ت، ص   
 .474،ص1971ديواف كثَت عزة ،دار الثقافة ،بَتكت ،كثَت عزة :  - 5

.127،ص4عباس حسن :النحو الوايف ،ج - 6  
135أزتد بن عبد النور اظتالقي :رصف اظتباين ،ص - 7  
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كبذلك  ،يطيل الصوت كيبعد مداه ألف اظتدٌ  ،آم زيد :فتقوؿ عنك مددت قتزة "أم"
 لتصل الغرض كىو تنبيو زيد كنداؤه .

"كلذلك كانت على  ،حقيقة كحكماتستعمل لنداء البعيد من أحرؼ النداء اليت  "أيا":-6
فيبلغ مداه  ،1"الصوت ُّا يتمكن ،ألف مدٌ ما شئت ثالثة أحرؼ آخرىا ألف حتتمل اظتدٌ 

 كقوؿ ذم الرمة : .فة أطوؿ لتصل ُّا مقصود اظتتكلممسا
 

يىةى الوىٍعسىاًء بػىٍُتى جيالًجلو ... كبػىٍُتى النَّقى آأٍنتً                ـٍ أيـ  ساَلًً  أيا ظىبػٍ  2أ
 كقوؿ قيس بن اظتلوح العامرم :                         

لىٍي نػىٍعمافى باهلًل خىلٍّيىا ... نىًسيمى الصَّبىا متىٍليٍص إيلَّ نىًسيميها               بػٍ أيىا جى
3 

للبعيد مسافة كحكما  "كىي  ،كقولك :ىيا زيد  ،كتكوف للنداء ،كىي حرؼ تنبيو "ىيا":-7
أيا" .             أبدلت من قتزة " كمن النحاة من يقوؿ بأف اعتاء من "ىيا". 4"كالنائم كالساىي
 : كقوؿ األصمعي

يا أىبىٍو  كانصىرىفىٍت، كٍىيى حىصافه ميغضىبىٍو ... كرىفػىعىٍت، ًبصىوهًتا: ىى
5        

 :آخركقوؿ 

َـّ ىيى                  1يلبً سى  اةً شى بة أبصار الوي يٍ غى كم      بً ندى رك ىل يل عً مٍ عى  ا أ
                                                           

 .136اظترجع نفسو، ص - 1
 .273،ص1،1995ذك الرمة ، غيالف بن عقبة بن مسعود: ديواف ذم الرمة ،دار الكتب العلمية ، بَتكت ،ط - 2
:ديواف قيس بن اظتلوح ، ركاية أيب بكر الوايل،دراسة يسرل عبد الغٍت ،دار الكتب العلمية ،بَتكت  قيس بن اظتلوح - 3

 .82،ص1،1999،ط
 .408:رصف اظتباين ،ص أزتد بن عبد النور اظتالكي - 4
 .49،ص5،نقال عن ابن يعيش :شرح اظتفصل ،ج148األغلب العجلي يف ديوانو ،ص-  5
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 سيأيتك  ،الصوت ُّا يندب ُّا البعيد ظتدٌ  ،دبةكىي حرؼ نداء ؼتتص بباب الن   "وا":-8 
 تفصيلها يف الكالـ على الندبة .

      ألفيتو :                      كعن حركؼ النداء كمواضع استعماعتا ،قاؿ ابن مالك يف
                        ػػػػا كأيػػػا ا كىيػػػكىكذا أم كأي       ا    ػػػػػػػػػػػػػاء يكللمنادل الٌناء أك كالنٌ 

 2" قرناا             ك"كا"مبندكب خصوصا ػػػػػػػػػػػػػػػكقتزة مفتوحة ظتن دن
كقاؿ ابن مالك كذلك يف شرح الكافية الشافية :"اضتركؼ اليت ينادل ُّا عند            

إىل أف اعتمزة كحدىا للقريب  فذىب سيبويو ،ك أيا كىيا كأم ك اعتمزةسة :يا البصريُت ست
كمذىب اظتربد كمن كافقو "أف أيا كىيا للبعيد . 3كغَتىا للبعيد مسافة كحكما " ،اظتصغي

ا أرتعوا على جواز النداء القريب مبكقاؿ ابن مالك :"ك . 4كأم كاعتمزة للقريب ك"يا" عتما "
كزاد الكوفيوف يف نداء  ،وا "كا"باظتندكبكخصٌ  ،كمنعوا العكس ،لتوكيدعلى سبيل اللبعيد 

  .صبح أحرؼ النداء ذتانية كما ذكرنا.كبذلك ت5البعيد "آ"ك"آم"
                                                                                                      حذف حرف النداء:

وز حذفها يف مواقع كيقل كت غَت أف "يا" ،ال بد من ذكرىا يف أسلوب النداء أحرؼ النداء
فيجوز حذفو حذفا لفظيا ،كذلك قبل العلم كاظتضاؼ  .كنتتنع يف مواطن أخرل ،يف أخرل

                                                                                                                                                                                     
 .35،ص2سبة، قتع اعتوامع، جالبيت بال ن - 1
 3،دت،ج1ػتمد بن عبد اهلل ابن مالك: شرح الكافية الشافية ،مركز البحث العلمي كإحياء الًتاث مكة اظتكرمة، ط - 2

 .1288ص
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها. - 3
،عاَل الكتب، بَتكت  ػتمد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل األزدم ،اظتربد :اظتقتضب،ت:ػتمد عبد اطتالق عظيمة - 4

 (.235- 233،ص )4دت،ج
 .1289ػتمد بن عبد اهلل ابن مالك :شرح الكافية الشافية ،ص - 5
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كقوؿ حافظ  .29يوسف من اآلية  "    :" ؿتو قولو تعاىل ،1ك"أيها"
               إبراىيم يرثي مصطفى كامل :                                               

                     2.ال       ىل أنت باظتهج اضتزينة دارمالعي  بً اٌل طي  الشباب زينى  نى يٍ زى                    
                            يا زين الشباب                                                            كالتقدير :

 "     :" ؿتو قولو تعاىل ،كيقل ىذا اضتذؼ يف اسم اإلشارة
م ككرا منادل مرخٌ ا، رى كى   ؽٍ طرً كأى  ،اصتنس مثل: أىٍصًبٍح لىيلي اسم  . كيف84البقرة من اآلية 

ككركاف اسم جنس لطائر  ،ا كاألصل يا كركافحبذؼ األلف كالنوف كإبداؿ الواك ألف
                            .3"معركؼ

    أما اظتواضع اليت نتتنع فيها اضتذؼ فأشهرىا مايلي:                                      
                                                   .إذا َل تلحقو ميم كقولنا :يا أهلل ،صتاللةلفظ ا-1
                     ؿتو يا لعمرك.                                            ،عند االستغاثة-2
           دبة كقولنا :يا زيداه .                                                        عند النٌ -3
          .                                                         4ؿتو:يا للماء ،ب منواظتتعجَّ -4
                                              .اؾ إين أحًتمككيا إيٌ  ،5قد كفيتكاؾ يا إيٌ  :مع الضمَت ؿتو-5

مع اظتندكب كاظتستغاث كالضمَت ،قاؿ األمشوين يف شرحو  :كعن علة حذؼ حرؼ النداء

                                                           
 1،1987إميل بديع يعقوب ميشاؿ عاصي:اظتعجم اظتفصل يف اللغة كاألدب ،دار العلم للماليُت، بَتكت، ط- 1
 1240،ص2ج
 .3،ص4عباس حسن :النحو الوايف ،ج- 2
 .1240ب :اظترجع نفسو، صإميل بديع يعقو  - 3
 .42،ص2:قتع اعتومع ،ج السيوطي-  4
. 20،1980عبد اهلل بن عبد الرزتن، ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،دار الًتاث ،القاىرة ،ط - 5
  256،ص3ج
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فيو  ينا كاضتذؼ ،ُت اظتندكب كاظتستغاث يطلب فيهما مد الصوتلى على األلفية :"ألف األكٌ 
                                                      .1"يت الداللة على النداء مع الضمَتكلتفو 

      ألف اظتقصود إطالة الصوت "كقوؿ الشاعر:                                   ،نادل البعيد"مع اظت-6
                                                                                                  . 2يا دارى مىيَّةى بالعىٍلياًء فالسَّنىًد ... أىقٍػوىٍت كطاؿى عىلىٍيها ساًلفي األىبىدً                

عجوال تبصر يف ؿتو :يا  ،3"ُتَّ اسم اصتنس غَت اظتعى  ؛"يف نداء النكرة غَت اظتقصودة-7
 .مآالت األمور

 
 المطلب الثالث: أنواع المنادى.

 .                          ادلنى م فهو مي نادً ىو اسم مفعوؿ من نادل يي  :اظتنادل يف اللغة        
ىو" االسم الذم أريد ك  ،و بأحد أحرؼ النداءإقبالي  أك اظتطلوبي  و  اظتدعي  :كعند النحاة ىو

                                                            .4إقباؿ مدلولو حبرؼ قاـ مقاـ أدعو "

بيو باظتضاؼ كالنكرة الشٌ  ،النكرة اظتقصودة ،اظتضاؼ ،العلم اظتفرد :ستسة أقساـ ىي كاظتنادل
                                                                     .غَت اظتقصودة

إال أف يكوف  ،ألنو يف األصل مفعوؿ بو ،كحكم اظتنادل " النصب لفظا أكتقديرا :حكمو 
                                               .5"ا منو فيدخل عليو الـ اصترمستغاثا أك متعجب

                                                           
 1،1998على ألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط علي بن ػتمد بن عيسى األمشوين: شرح األمشوين - 1
 17،ص3ج
زياد بن معاكية ،النابغة الذبياين ،ديواف النابغة الذبياين ،شرح كتقدمي عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية ،بَتكت  - 2
 .9،ص 3،1996ط
 .207،ص2خالد ين عبد اهلل األزىرم :شرح التصريح،ج - 3
 .121، ص2،2002ماف، كماؿ باشا، أسرار النحو ،ت:أزتد حسن حامد ،دار الفكر ،نابلس ،طأزتد بن سلي - 4
ػتمد بن يوسف، أبو حياف:ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، ت :رجب عثماف ػتمد ،مكتبة اطتاؾتي، القاىرة     - 5
 .1279،ص4،ج1،1998ط
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كقصد  ،باب منها :االستغناء بظهور معناه"فعل الـز اإلظهار ألس العامل في المنادى:
ر كيقدٌ كالتعويض منو حبرؼ النداء  ،عل يوىم اإلخبار ككثرة االستعماؿكإظهار الف ،اإلنشاء
إىل أف الناصب لو حرؼ  كذىب بعضهم. ىذا مذىب اصتمهور أك أدعو إنشاء، بأنادم

 ،لى سبيل النيابة كالعوض عن الفعل، كريدَّ جبواز حذؼ اضترؼفقيل ع :النداء مث اختلفوا
 
ي
                                   .                       ض منو ال يف الذكر كال يف اضتذؼعوَّ كالعرب ال جتمع بُت العوض كاظت
بأهنا لو   دَّ كري  ،فعل مقدر كليس مثىَّ  ،اء أفعاؿ مبعٌت أدعوكقيل على أف حركؼ النداء أشت

                                          .1"كانت كذلك لتحملت الضمَت ككاف كتوز إتباعو
على ما كحكمو أنو يبٌت غَت اظتضاؼ كال شبيها باظتضاؼ  كيقصدكف بو :المفرد العلم-1 

اك يف اصتمع كرتع اظتؤنث الساَل كالو  ،كاصتمع اظتكٌسر ،كىو الضمة يف اظتفرد ،يرفع بو لفظا
  .                           يا زيدكف ،يا زيداف ،يا ىنداتي  ،الساَل، كاأللف يف اظتثٌٌت .مثاؿ:يا زيدي 

 ،كاظتنقوص ؿتو :يا قاضي ،و :يا موسى"تقديرا يف اظتقصور ؿتكيبٌت على ما يرفع بو        
                             .2كيا ستسة عشر "ياحذاـ  ،بويوييا س كما كاف مبنيا قبل النداء ؿتو:

حاة بأهنا :"كل اسم نكرة كقع بعد حرؼ من أحرؼ كعرفها النٌ  :النكرة المقصودة-2
:"النكرة اليت يزكؿ إُّامها كشيوعها كيعرفها عباس حسن بأهنا . 3كقصد تعيينو " النداء

فتصَت معرفة دالة  ،كاالجتاه إليو كحده باطتطاب ،بب ندائها مع قصد فرد من أفرادىابس
كلوال ىذا النداء لبقيت على  ،د أف كانت تدؿ على كاحد غَت معُتمعُت بععلى كاحد 

  .4"حالتها األكىل من غَت تعريف

                                                           
 . 26-25،ص2السيوطي :قتع اعتوامع،ج - 1
 29اظترجع نفسو ،ص - 2
 .595،ص2012،بَتكت ،مؤسسة الرسالة ناشركف، 2مصطفى الغالييٍت :جامع الدركس العربية ،ت:علي سليماف شبارة ،ط  3
 .25،ص4عباس حسن :النحو الوايف ،ج  4
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                 كحكم اظتفرد العلم اظتنادل   ،ا ترفع بوالبناء على م :كرة اظتقصودةكحكم الن
  .ل إيلٌ قبً أى  ؿتو قولك :يا رجلي 

 تبٌت النكرة اظتقصودة على الضم كجوبا بشركط ىي :                                         
ت قرينة كاضحة على فإف دلٌ  ،فة مطلقا ال قبل النداء كال بعدهغَت موصو "إذا كانت -     

ألغلب اضتكم بوجوب نصبها مباشرة فالو موصوفة بنعت مفرد أك غَت مفرد؛ أهنا كانت قب
داء كىي دخل عليها النٌ ف ،كَل تقتصر على لفظها كحده ،دتم معناىاإذ قد اتصل ُّا شيء 

.                                 1كاجب النصب" فخرجت إىل حكم الشبيو باظتضاؼ كىو ،مبا يتممهامتصلة 
ى ُّا أعالما كذلك ألف األعداد اظتتعاطفة اظتسمٌ  ،أال تكوف من " األعداد اظتتعاطفة-     

اظتعطوؼ ألنو  كنصب ،هنا صارت شبيهة باظتضاؼأل ،قبل النداء كتب نصبها يف جزأيها
كما  ،كنصب الثاين أك رفعو ،جواز بناء اصتزء األكؿ على الضم مع ،تابع للمعطوؼ عليو

 كتوز إدخاؿ "أؿ"عليو إذا قصد بالنداء اصتزء األكؿ من العدد .      
اظتنادل  فٌ حيث إ ،، كذلك يف باب االستغاثة كالتعجبأال تكوف معربة غتركرة بالالـ-    

منصوبا ػتال ألنو صار معربا  ،نو يكوف غتركرا لفظا بالـ مفتوحةب ماظتستغاث كاظتتعجٌ 
لو كاف ىذا اظتنادل علما مفردا أك نكرة مقصودة فإنو ينطبق  حىت ،طتركجو من باب البناء

 .                                                               2" عليو ىذا اضتكم
أما  ة حكمها البناء على ما يرفعاف بو.إذف اظتنادل العلم اظتفرد كالنكرة اظتقصود–        

          بقية أقساـ اظتنادل الثالثة فحكمها النصب كىذا تفصيلها :                            
كما كانت قبل  ،ي اليت بقيت على إُّامها كشيوعها"كى :النكرة غير المقصودة-3

فهو ال  ،خذ بيدم رجالن  األعمى حُت يقوؿ :ياكقوؿ   ،َل يقصد ُّا فرد معُتألنو النداء 
                                                           

 .28اظترجع نفسو ،ص   1
 .44،ص2007-2006،اصتزائر ، ت:النداء يف القرآف الكرمي ،أطركحة دكتوراه ،جامعة بن يوسف بن خدةمبارؾ   2
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            .كمنو قوؿ الشاعر:                                 1كال يقصد شخصا دكف آخر " ،لنداء كاطتطاب إىل معُتيوجو ا
امىالى ًمن ؾتىٍرافى أىف ال تىالًقيا              أىيىا رىاًكبنا ًإمَّا عىرىٍضتى فػىبػىلٍّغىٍن ... نىدى

2                                
                                              .عليك بسهر الليايل ؛اظتعايل طالبى  قولنا يا مثل :المضاف -4
 كىو ما اتصل بو شيء من دتاـ معناه "ككجو اظتشاُّة بينو كبُت :الشبيو بالمضاف -5

كاألكؿ  ،ا أف اظتضاؼ عامل يف اظتضاؼ إليوكم ،اظتضاؼ أف األكؿ عامل يف الثاين
كالثاين من دتاـ األكؿ كما أف  كما أف اظتضاؼ متخصص باظتضاؼ إليو،متخصص بالثاين  

إما رفعا ؿتو :يا ف األكؿ عامال يف الثاين؛ كال متلو أف يكو . اظتضاؼ إليو من دتاـ اظتضاؼ
 منصوب بػ"غافرا". " فذنبى اظتسيء ػتسنان  أك نصبا كقولو :"يا غافرا ذنبى  ،وا كجهي حسنن 

مر كيا مارا بعي  يا خَتا من زيد، :أك ػتال ؿتو ،كما مثلفظا  كعملو يف الثاين النصب إما ل
ككل ما اتصل  كىو من صلتو كدتامو، ،ػتل النصب لتعلقو باالسم اظتنادليف  فاصتار كاَّركر

ل بعضو ؿ أك قوؿ عمكاصتملة فكل قوؿ مطوٌ  ،فهو مشابو للمضاؼشيء من دتاـ معناه  بو
                                                                             كحكم اظتنادل الشبيو باظتضاؼ النصب.                                                          .3للمضاؼ "  يف بعض فهو مشابو 

كرة ك معربة ، فاظتبٍت منها العلم اظتفرد كالنأ  ؽتا سبق ذكره يف أقساـ اظتنادل ؾتدىا إما مبنية
                ألفيتو :             كإليهما أشار ابن مالك يف  ،فيبنياف على ما يرفعاف بو ،قصودةاظت

ٍفرىدىا ... عىلىى الًَّذم يف رىٍفًعًو قىٍد عيًهدىا
ي
ينىادىل اظت

يعىرَّؼى اظت
 كىاٍبًن اظت

ا           ـى مىا بػىنىوا قػىٍبلى النٍّدى ا  4 ... كىٍلييٍجرى غتيٍرىل ًذٍم بًنىاءو جيدٍّدىا كىاٍنًو انًضمى

                                                           
 .256،ص2عبد اهلل بن صاحل الفوزاف: دليل السالك يف ألفية ابن مالك ، دار اظتسلم للنشر كالتوزيع ،السعودية ،د.ت،ج - 1
 .315،ص1قائلو عبد يغوث اضتارثي، نقال عن :شرح اظتفصل البن يعيش ،ج - 2
تقي الدين إبراىيم اضتسُت اظتعركؼ بالنيلي:الصفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية ،ت:ػتسن بن ساَل العمَتم، مكتبة اظتلك  - 3

 .193-192،ص2ىػ،ج1415فهد الوطنية ،مكة ،
 . 37،ص1،2006ػتمد بن عبد اهلل، ابن مالك: ألفية ابن مالك، مكتبة دار العركبة للنشر كالتوزيع، الكويت ،ط - 4
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ابن  كإليهما أشاربيو باظتضاؼ. أما اظتعرب منها :النكرة غَت اظتقصودة ،كاظتضاؼ كالش-
                                                                                    لفيتو بقولو:معطي يف أ

 هوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو           كمفرد بالقصد ال تواجػػػػػػػػػػ"أما اظتضاؼ كالذم يشاُّ
 ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها َل تنب فهي تعرب         ػػػػػػػػب  ها ثالثة تنتصػػػػػػػػػػػػػفإن  
 اػػػػػػػػػػػػػػػػنصبا كيا رب العباد ربنػػػػػػػػػػػا            يا غافر ذنب اظتسيء ػتسن  
              1يا رجال ىل من طريق ذتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ى        ػػػػػػػػػود كقوؿ أعمكغَت مقص  

كعلة ذلك كما قاؿ  ،ال نتكن اصتمع بُت حرؼ النداء "يا"ك"اؿ":و"ال" الجمع بين النداء
فتبنيو على  ،االسم ،أال ترل أف تقوؿ :يا رجل ؼعرٌ "ألف "يا" مع القصد ت :يف التبصرة

فلم كتز أف تدخل على األلف  ،كقصدؾ إليو ؼ بياعرَّ تى ألنو قد كما تبٍت العلم؟ الضم  
           .                                          2"كالالـ ألهنما للتعريف أيضا ،كال كتمع تعريفاف يف اسم كاحد

ؿتو  لنداء ما فيو "اؿ" نبيو كصلةمتصلة ُّا ىاء الت ؼ باأللف كالالـ بأمٌ كعند نداء اظتعرٌ 
يعىلٍّمي غىَتىهي               قولنا :

                                 3 ىىال لًنىفًسكى كافى ذا التىعليمي  ... يا أىي ها الرىجيلي اظت
فيو  كبأف يعطف على منادل ليس ،"باسم اإلشارة ؿتو يا ىذا الرجل إضافة إىل ندائو-

 .4"يا زيدي كالرجلي   :ألف كالـ،  ؿتو
                                           النحاة مواطن نتكن فيها اصتمع بُت "يا"ك"اؿ" كىي :     كأجاز 

 .لفظ اصتاللة ؿتو :يا أهلل"-1
 .ما شتي بو من اصتمل اظتبدكءة بػ"اؿ" كما شتيت رجال بػ"اظتنطلق زيد "-2

                                                           
 .43ـ،ص1900زين الدين أبو زكريا لتي بن عبد اظتعطي :الدرة األلفية يف علم العربية ،مطبعة مدينة ليسيج ، - 1
عبد اهلل بن علي بن إسحاؽ الصبَتم ،أبو ػتمد :التبصرة كالتذكرة ،ت:فتحي ازتد مصطفى علي الدين ،دار الفكر  - 2

 .344-343،ص1،ج 1982، 1دمشق،ط
 .283ر اظتتوكل الليثي، مكتبة األندلس، بغداد ،د.ت ،صلتي اصتبورم: شع - 3
 .  199،ص2إبراىيم اضتسُت النيلي :الصفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية ،ج - 4
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  .يا الذم قاـ إذا كاف اسم رجل من اظتوصوالت اظتبدكءة بػ"اؿ"ؿتو: ما يسمى بو-3
  .1"فيا الغالماف اللذاف فرا :، ؿتويف اظتخصوص بالضركرة الشعرية-4
؛ فقها كصالحا يا الشافعي   :كقولك ،اظتنادل اظتشبو بو بشرط أف يذكر معو كجو الشبو-5

يا مثل  ،تو ".كالتقدير يا مثل الشافعيكيا اظتأموف ذكاء كبراعة أحسن ػتاكا .سر على هنجو
 .اظتضاؼ إليو فصار منادل بعد حذفوػتلو  فاظتنادل يف اضتقيقة ػتذكؼ قد حلٌ  ،اظتأموف

  .لولدهللوالد  يا ؿتو: ،بالالـاظتنادل اظتستغاث بو اَّركر -6
تعيُت ال نتكن معو يؤدم حذفها إىل لبس  ،إذا كانت جزءا منو العلم اظتبدكءة بػ"اؿ"-7

فيمن اشتو : الصاحب بن عباد  ،احب، يا القاضي، يا اعتادميا الص :ؿتو ،العلم اظتنادل
  .2"كالقاضي الفاضل كاعتادم اطتليفة العباسي

  تابع  المنادى وأحكامو :
 ،أك عطف بياف أك بدال أك عطف نسق تابع اظتنادل إما أف يكوف نعتا أك توكيدا     

 كسبق الكالـ على حكم اظتنادل إما مبٍت كإما معرب منصوب .
إال  " اهلل الكرميى  ؿتو:"يا عبدى  ،ال يكوف تابعو إال منصوبالنصب ل"اظتنادل اظتستحق -     

 .3 "فيستحق حينئذ ما يستحقو لو باشره حرؼ النداء ،إذا صلح ظتباشرة حرؼ النداء
كاف مفردا علما أك نكرة مقصودة بٍت على ما فإف   :ث يعامل كما تعامل أقساـ اظتنادلحي

ؿتو :يا عمنا باظتضاؼ أك نكرة غَت مقصودة نصب،  كاف مضافا أك شبيها يرفع بو كإذا
   .الرزتن بالنصب كيا عمنا عبدى  :بالبناء على الضم،   أزتدي 

                                                           
ػتمد بن علي بن طولوف: شرح ابن طولوف على ألفية ابن مالك، ت:عبد اضتميد جاسم ػتمد الفياض الكبيسي،دار الكتب  - 1

 .119،ص2،ج2002، 1العلمية ،بَتكت،ط
 .39-38،ص4عباس حسن، النحو الوايف ،ج - 2
 .120،ص2اظترجع السابق ،ج - 3
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مبنيا ككاف تابعو نعتا أك توكيدا أك عطف بياف أك عطف نسق "كإذا كاف اظتنادل -    
            .1جاز يف ذلك التابع الرفع تبعا للفظ اظتنادل كالنصب تبعا حمللو " ؛مقًتنا بأؿ

كيف يا قيس أرتعوف أك أرتعُت  :لتوكيدكيف ا ،أك الكرميى  ُيا ػتمد الكرمي :فةكقولنا يف الصٍّ    
 .َأك الضحاؾ ُ: يا زيد كالضحاؾكيف عطف النسق ،اًأك كرز ٌعطف البياف:يا سعيد كرز

لك أف ترفع الصفة ففي الوصف قاؿ:" ،ضتكم ذىب ابن يعيش يف شرح اظتفصلكإىل ىذا ا
كقولو يف التوكيد:"إف شئت رفعت على  .2كتنصب زتال على اظتوضع " ،زتال على اللفظ

كيف العطف يقوؿ . 3"لصفةكإف شئت نصبت على اظتوضع، فحكم التوكيد كحكم ا ،اللفظ
تقوؿ يف  ،جاز فيو كجهاف الرفع كالنصبلف كالالـ على مفرد :"إذا عطفت اشتا فيو األ

                                                                            4الرفع:يا زيد كاضتارث"
سواء كاف صفة  ،اظتنادل كجب نصبو مراعاة حملل "كإف كاف التابع مضافا غتردا من "أؿ"-

أك عطف بياف ؿتو :يا زيد عبدى  ،هميا زيد صاحبى الوجل أك توكيدا ؿتو :يا دتيم كلَّ  :ؿتو
 .5" اهلل 

أم  ؛اظتستقلنسق فإنو يعطى حكم اظتنادل  ا كاف تابع اظتنادل اظتبٍت بدال أك عطفكإذ-
كينصب إذا كاف مضافا أك شبيها باظتضاؼ أك  ،إذا كاف مفردا علما كنكرة مقصودةيبٌت 

      نكرة غَت مقصودة .                                                                        
    كإىل ىذا أشار ابن مالك يف ألفيتو :                                                      

 أؿ ... أىلزًٍموي نىٍصبنا كأىزىيدي ذا اضتًيىل تابع ذم الضَّمٍّ اظتضاؼى دكفى 
                                                           

 .151،ص1،2008:توضيح قطر الندل ،دائرة الشؤكف اإلسالمية كالعمل اطتَتم ،ديب ،ط عبد الكرمي الدباف التكرييت - 1
 .326،ص1،2001،ج1يعيش بن علي بن يعيش :شرح اظتفصل للزؼتشرم ،دار الكتب العلمية ،ط - 2
 .327اظترجع نفسو ،ص - 3
 .328اظترجع نفسو ،ص- 4
 .120،ص2ابن طولوف :شرح ابن طولوف على ألفية ابن مالك ،ج - 5
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 كما ًسواه ارفع أك انًصب كاٍجعىال ... كمستًقلٍّ نسقنا كبدالن 

  1كإٍف يىكٍن مصحوبى أؿ ما نيًسقا ... فًفيًو كٍجهاًف كرىٍفعه يػيٍنتػىقىى

للفظ "كجاء بعده نعت كجب رفعو مراعاة  (كأية   كإذا كاف اظتنادل مبنيا منعوتا )أم      
     ﴿: قاؿ تعاىلاحرص على ما ينفعك، ها العاقل يٌ يا أ:ؿتو ،اظتنادل

 .1النساء  ﴾

، أك باسم لثٍّ كما مي  يف ىذا الباب إال باسم جنس ػتلى بػ"أؿ" كأيةٌ  "كال توصف أمٌ -
أك  هذا الطالب أحسن القصد،يا أي   :، ؿتو"أؿ"ا فيو اإلشارة كال يوصف اسم اإلشارة إال مب

 . 2"يا ذا الذم عصى ربو اعرؼ من عصيت ؿتو: مبوصوؿ ػتلى بػ"أؿ"
 
 : تكرار لفظ المنادى-

قاؿ  .ففي اظتنادل الوجهافر اظتضاؼ دكف اظتضاؼ إليو؛ إذا كاف اظتنادل مضافا ككرٌ        
أحدقتا أف ينصب  :اإلضافة ففيو كجهافر اظتنادل يف حاؿ :"كإذا كرٌ الزؼتشرم يف اظتفصل

          ؿتو:                                                         .3االشتاف معا ،كالثاين أف يضم األكؿ "
                          4 ياتػىٍيمي تىيمى عىًدمٍّ ال أبىا لىكيمي ... ال يػيٍلًقيىنكيمي يف سٍوءىةو عيمىري 

 :خراآلكقوؿ 

                                                           
 .38ابن مالك :ألفية ابن مالك ،ص  1
 .266عبد اهلل بن صاحل الفوزاف: دليل السالك، ص -  2
صل يف صنعة اإلعراب ،ت:علي بو ملحم ،مكتبة اعتالؿ، ػتمد بن عمرك بن ازتد ،أبو القاسم الزؼتشرم جار اهلل :اظتف - 3

 .67-66، ص1،1993بَتكت، ط
 .2219، ص1986جرير بن عطية: ديواف جرير، دار بَتكت للطباعة كالنشر، لبناف ، - 4
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 1تىطاكىؿى الليلي ىيًديتى فاٍنزًؿً  ...الًت الذيبًَّل يا زيدي زيدى اليػىٍعم            
ما قرره األمشوين يف  ؛كالنصب يف الثاين ،يف اظتنادل كعلة جواز الوجهُت )الرفع كالنصب (

معرفة كانتصاب الثاين  نو منادل مفردشرحو أللفية ابن مالك حيث قاؿ :"فإف ضممتو فأل
حينئذ ألنو منادل مضاؼ أك توكيد أك عطف بياف أك بدؿ أك بإضمار أعٍت ...كإف فتحتو 

 فثالثة مذاىب :
بُت اظتضاؼ كىو مذىب سيبويو أنو منادل مضاؼ إىل ما بعد الثاين كالثاين مقحم  -1

  .كعلى ىذا قاؿ بعضهم يكوف نصب الثاين على التوكيد ،كاظتضاؼ إليو
اآلخر كالثاين مضاؼ إىل  ،نو مضاؼ إىل ػتذكؼ دؿ عليو اآلخرد أكىو مذىب اظتربٌ  -2

 .كنصبو على األكجو اطتمسة
با تركيب ستسة عشر ففتحتهما فتحة بناء ال  فتحة إعراب كغتموعهما أف االشتُت ركٌ  -3
 .2"مضاؼ لدامن
 : المنادى المضاف إلى ياء المتكلم-

، أك فهو ال متلو من أف يكوف اشتا صحيح اآلخرأضفنا اظتنادل إىل ياء اظتتكلم؛  اإذ       
 .اشتا معتل اآلخر أك صفة

 :اشتا صحيح اآلخر ففيو ست لغات ىيفإف كاف -
الزمر من  ﴾    ﴿:قولو سبحانو :ؿتو ،حذؼ الياء كاالكتفاء بالكسرة "-1

 .15اآلية 

                                                           
 .152، ص1،1981كليد قصاب :ديواف عبد اهلل بن ركاحة ،دراسة يف سَتتو كشعره، دار العلـو ،ط - 1
 .39،ص3األمشوين على ألفية ابن مالك ،جاألمشوين: شرح   2
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       ﴿ :قولو جل كعال:ثبوت الياء الساكنة ؿتو -2

 ﴾  68الزخرؼ. 
        ﴿ :قولو تعاىل:ؿتو ،ثبوت الياء مفتوحة-3

  ﴾  50الزمر من اآلية. 
        ﴿: : قولو تعاىلؿتو ،قلب الكسرة فتحة كالياء ألفا -1

  ﴾53الزمر من اآلية 

 ؿتو:قوؿ الشاعر: 1"حذؼ األلف كاالجتزاء بالفتحة -6
    2فلستي مبيٍدرًؾو ما فاتى مٍتٍّ ... بلىٍهفى كال بػىلىٍيتى كال لىواينٍّ               

 )أصلو بقويل :يا عتفا(
       فهذه ستسة أكجو ذكرىا ابن مالك يف ألفيتو بقولو:                                           -

 3كاجعل مينادنل صىحَّ إف ييضىٍف لًيىا ... كعىٍبًد عىٍبًدم عىٍبدى عٍبدا عىٍبًديىا
كمنهم اظتكودم يف شرحو لأللفية حيث  ،كاللغة السادسة ذكرىا النحاة لكن فيها ضعف

 :كقولو تعاىل  ،كىي بناؤه على الضم ،قاؿ : "كفيو لغة سادسة َل يذكرىا الناظم لضعفها

﴿    ﴾  باء أم يف قراءة من يضم  4")يف قراءة (.111األنبياء من اآلية
  رب.

                                                           
 .40اظترجع نفسو ،ص - 1
 .196،ص2البيت بال نسبة يف شرح االمشوين على ألفية ابن مالك ،ج - 2
 .39ابن مالك :ألفية ابن مالك،ص - 3
ىنداكم ،اظتكتبة عبد الرزتن بن علي بن صاحل اظتكودم :شرح اظتكودم على ألفية يف علمي النحو كالصرؼ ،ت:عبد اضتميد  - 4

 .244،ص2005العصرية ،بَتكت ،
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يا  :ؿتو، 1:"فليس يف يائو إال التحريك بالفتح "اآلخر أما إف كاف اظتنادل معتلٌ           
ا كي يا عبقرمٌ  :يقاؿ ،بٍتٌ  ،كعبقرمٌ  ،لحق باظتعتل اظتختـو بياء مشددة"كي .كيا قاضيى  فتامى 

ككتوز حذؼ الياء  ،األكىل يف ياء اظتتكلم اظتفتوحة كإدغاـ ،ةحبذؼ الياء اظتشددة الثاني بٍتٌ 
كال كتوز إسكاف ياء  ،كيا بٍتٍّ  تقوؿ :يا عبقرمٍّ  .بقاء الياء اظتشددة قبلها مكسورةاظتتكلم ك 

كتوز حتريكهما بالكسرة أك  كما ال ،لئال يلتقي ساكناف ،سم اظتعتلاظتتكلم اظتتصلة باال
 .2"الضمة، ألف ىاتُت اضتركتُت ثقيلتاف على الياء

كيلحق كذلك باظتنادل اظتعتل اآلخر اظتضاؼ إىل ياء اظتتكلم يف حكمو "اظتثٌت        
، كختم آخرقتا إذا أضيفتا كحذفت نوهنما لإلضافة ،، كرتع اظتذكر الساَل كشبهوكشبهو

يف ياء اظتتكلم اظتبٍت على فتدغم الياء الساكنة يف آخرقتا  ،بالعالمة اطتاصة بكل منهما
   .3"جودم بالدمع : يا عيٍتَّ ؿتو ،الفتح

 كقوؿ الشاعر :                                                       
  4إىل الغفراف مكرمة               إف الكراـ إىل الغفراف تستبق بقيَّ ايا س              

أما الصفة أك الوصف اظتشابو للفعل إذا أضيفت إليو ياء اظتتكلم" فاظتنادل كاجب          
 ، 5النصب بفتحة مقدرة قبل ياء اظتتكلم منع من ظهورىا الكسرة اليت ظتناسبة الياء"

 .للهدل جزاؾ اهلل خَتايا مرشدم  :ؿتو 6كالياء"ثابتة ال غَت كىي إما مفتوحة أك ساكنة "

                                                           
برىاف الدين إبراىيم بن ػتمد بن أيب بكر بن قيم اصتوزية :إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك ،ت:ػتمد بن عوض بن  - 1

 .682،ص2،ج1،1954ػتمد السهلي ،أضواء السلف ،الرياض ،ط
 .271،ص3ـ،ج1،2001ظتسالك ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،طػتمد عبد العزيز النجار: ضياء السالك إىل أكضح ا - 2
 .271اظترجع نفسو ،ص - 3
 .29،ص4البيت بال نسبة :ابن ىشاـ :أكضح اظتسالك ،ج - 4
 .29،ص4عباس حسن :النحو الوايف ،ج - 5
 .231،ص3ػتمد بن علي الصباف :حاشية الصباف على شرح األمشوين أللفية ابن مالك ،ج - 6
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جاز فيو اللغات الست اليت )أب( ك)أـ( كإذا أضيفت ياء اظتتكلم إىل كلمة          
 لغات أربع أخرل كىي :ك" ،ذكرناىا يف الياء اظتضافة للمنادل الصحيح اآلخر

كىذا ىو  ،ث عوضا عنها مع بنائها على الكسرحذؼ ياء اظتتكلم كاإلتياف بتاء التأني -1
 .يا أمتً  ،يا أبتً  :ؿتو ،األكثر

 .كيا أمتى  يا أبتى  :ؿتو ،اء كاإلتياف بتاء التأنيث مفتوحةليحذؼ ا-2
 يا أبتا  :، ؿتوبعدىا أصلها يا ء اظتتكلم كألفو  ،مع بُت تاء التأنيث اليت ىي عوضاصت-3

كالتاء حرؼ داؿ  ،مة نصبو الفتحة الظاىرة على آخرهفأبتا منادل منصوب كعال .كيا أمتا
قلبة عن ياء اظتتكلم ضمَت متصل مبٍت كاأللف اظتن ،ي مبٍت على الفتحظعلى التأنيث اللف

ليست  أبتا" كمن النحاة من يقوؿ إف األلف يف "يايف ػتل جر مضاؼ إليو. على السكوف 
ا كعليو فال إعراب عت ،ا ىي حرؼ ىجائي كزائد ظتد الصوتكإفت ،منقلبة عن ياء اظتتكلم

 .كالتاء عوض عن الياء احملذكفة 
 .1"اظتتكلم ؿتو :يا أبيت كيا أميت اصتمع بُت تاء التأنيث اليت ىي عوض كياء -4

    ؿتو : ،2"كإذا نودم اظتضاؼ إىل اظتضاؼ إىل ياء اظتتكلم :"كجب إثبات الياء          
كعدـ حذفها ما قرره ابن مالك يف شرح الكافية  كعلة إثباهتا .يا ابن خايل ،يا ابن أخي

ف الياء اليت حتذؼ إذا نودم اظتضاؼ إليها أشبهت التنوين لوقوعها الشافية بقولو :"أل
لعدـ  فإذا كاف اظتنادل مضافا إىل مضاؼ إليو َل حتذؼ ،فحذفت كما لتذؼموقعو 

 .3"كقوعها موقع تنوين اظتنادل

                                                           
 احل الفوزاف ،تعجيل الندل بشرح قطر الندل ،عبد اهلل بن ص - 1
عبد اهلل بن عبد الرزتن ابن عقيل :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،ت:ػتمد ػتيي الدين عبد اضتميد ،دار الًتاث  - 2

 .275،ص3،ج20،1980القاىرة ،ط
 .1325-1324،ص3ػتمد بن عبد اهلل ابن مالك :شرح الكافية الشافية ،،ج - 3
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 :"ابن أـ كابن عم فتحذؼ الياء منهما لكثرة استعماعتما قاؿ ابن مالككيستثٌت من ذلك
يا ابن أمي كيا ابن عمي إال أهنما كثر "ككاف أصل ابن األـ كابن العم أف يقاؿ فيهما 

استعماعتما يف النداء فخصا حبذؼ الياء كبقاء الكسرة دليال عليها يف قوؿ من قاؿ :"يا ابن 
ٍـّ    ﴿ :ؿتو 1"كبإبداؿ الياء ألفا كحذفها، كبقاء الفتحة دليال عليها، "" ك"يا ابن عمٍّ  أ

   ﴾     461األعراف.

     المنادى العلم الموصوف بـ"ابن":-
ابنة مضاؼ إىل علم" فاظتختار فتحو مع جواز إذا نودم العلم اظتوصوؼ بابن أك       

 .تباعا ضتركة ابنكالفتح ا ،فالضم بناء اظتفرد العلم اظتنادل ،يا زيدى بن علي :، ؿتو2الضم"
كقاؿ ابن   ،الضم ألنو األصل :فقاؿ اظتربد ،قاؿ السيوطي :"كاختلف يف األجود

َل يقع بعد أك  ،؛ أم إذا َل يكن اظتنادل علما3"يف كالـ العرب األكثرألنو  :الفتحكيساف
 :يا غالـي ؿتو  ،كامتنع فتحواظتنادل  أم كجب ضمٌ  ؛4كَل كتز الفتح"  الضمٌ االبن علم "تعٌُت 

            قاؿ ابن مالك يف ألفيتو :                                                                    .ابن عمنا كيا زيدي  .ابن عليٌ 
نٍ كىؿتىٍوى زىيدو ضيمَّ كىافٍػتىحىنَّ ًمٍن ... ؿتىًٍو   أىزىيدي ٍبنى سىًعيدو الى هتًى

 5أك يىًل ااًلٍبنى عىلىمه قىد حيًتمىا ...كىالضَّم  إٍف َلىٍ يىًل االٍبني عىلىمىا            

                                                           
 .1325رجع نفسو ،صاظت - 1
إشتاعيل بن علي بن ػتمود بن ػتمد،أبو الفداء صاحب زتاة :الكناش يف فٍت النحو كالصرؼ ت:رياض بن حسن اطتراـ  - 2

 .166،ص1،ج2000،اظتكتبة العصرية للطباعة كالنشر ،بَتكت ،
 .41،ص2السيوطي :قتع اعتوامع يف شرح رتع اصتوامع ،ج -3

 .41اظترجع نفسو ،ص-  4
 .38ابن مالك :ألفية ابن مالك ،ص- 5
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فيجب  ،كصف ببنت فال أثر لو على اظتنادلأما إذا  ىذا إذا كاف الوصف بابن أك ابنة،
بنت عمرك كاجب  يا ىندي  :فنحو ،مشوين :"كال أثر للوصف ببنت ىناقاؿ األضمو 
 .2،ألف بينهما حاجزا حصينا كىو حترؾ الباء"لتعذر االتباع"أما الفتح فممتنع ، 1الضم"

 أسماء الزمت النداء :
 يف اللساف العريب الفصيح أشتاء َل تستعمل إال يف أسلوب النداء ،كىي -   

من األشتاء اطتاصة ىو "ك  قاؿ السيوطي :ؿتو: اللهم تب علينا.  ،مبيم مشددة :اللهم-1 
 كمن مثىٌ  ،فيو اظتيم اظتشددة عوضا من حرؼ النداءلفظ اصتاللة زيدت ، كأصلو ابالنداء شتاع

 :، كقوؿ الشاعر3ال كتمع بينهما إال يف الضركرة "
 4إينٍّ إذا ما حىدىثه أىلىمَّا ... أقوؿ يا اللهمَّ يا اللَّهيمَّا                            

   ﴿ :،كقولو تعاىل 5بشرط كجود تاء التأنيث يف آخرقتا: ""أبت ،أمت-2  

  ﴾. 102الصافات من اآلية. 

كما أكرد ذلك كاختلف يف معٌت ىاتُت الكلمتُت   ،يقاؿ يا فل كيا فلة :فل وفلة-3 
كفالنة حبذؼ األلف كالنوف منقوصاف من فالف  قتاالسيوطي يف قتع اعتوامع "فقيل :

قتا كنايتاف عن علم من  :كنسبو أبو حياف للكوفيُت، كقيل ،ابن مالكجـز  كبو ،ترخيما

                                                           
 .26،ص3األمشوين :شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،ج - 1
 .19،ص4ابن ىشاـ :أكضح اظتسالك إىل ألفية ابن مالك ،ج - 2
 .48،ص2:قتع اعتوامع يف شرح رتع اصتوامع ،ج السيوطي - 3
ىل أيب خراش،كليس يف شعره ،كنسبو آخركف إىل أمية بن أيب قاؿ ابن مالك ،ىذا رجز اختلف يف نسبتو كركاتبو ،فنسبو قـو إ - 4

 .1307، ص 3الصلت كليس يف ديوانو،ابن مالك :شرح الكافية الشافية (ج
 1100،ص2،ج 1992، 1عزيزة فواؿ :اظتعجم اظتفصل يف النحو العريب، دار الكتب العلمية ،بَتكت، ط- 5
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 ،قاؿ أبو حياف كمذىب سيبويو أهنما كنايتاف عن نكرة من يعقل ،كعليو ابن عصفور ،يعقل
 .1مبعٌت :يا رجل كيا امرأة "

ا كصف مبعٌت كثَت اللـؤ قاؿ عباس حسن :"لؤماف كمألـ كالقت :لؤمان ومألم ،نومان-4 
من أساء إىل غَته حاقت ؿتو يا لؤماف أك يامألـ  ،كنوماف كصف مبعٌت كثَت النـو ،لدناءةكا

عند ككتوز يف الثالثة زيادة تاء التأنيث وماف االعتداؿ يف كل األمور زتيد. يا ن ،بو إساءتو
ىا ؽتا يشاركها يف الوزف إذا كاف غَت قاس على ىذه الثالث اظتسموعة غَت كال ينداء اظتؤنث، 

  .كتعرب منادل مبٍت على الضم يف ػتل نصب. 2موع"مس
        :ؼتبثاف.مثل قولنا ،مطيباف ،مكرماف ،مألماف ::ؿتو3الوصف على وزن مفعالن-5

كيا مطيباف من طابت سريرتو سعد يف  ،من خبثت سريرتو فقد لذة الدارين يا ؼتبثاف
حيث  ،مسموع ال يقاس عليو كذىب السيوطي إىل أف الوصف على كزف مفعالف .الدارين

جاء فيو ذكر األكثر أنو مسموع ال يقاس على ما  ،:"كمنها :مفعالف يف اظتدح كالذـ قاؿ
كؼتبثاف كملكعاف كمطيباف كمألماف  ،مكرماف للعزيز اظتكـر :كالذم شتع منو ستة ألفاظ

أف عباس حسن  غَت.4قاس كأنو يقاؿ يف اظتؤنث بالتاء"كذكر بعض اظتغاربة أنو من ،كمكذباف
لقياس يف ىذه الصيغة لكثرة كاألنسب األخذ بالرأم الذم يبيح ا " :أجاز القياس إذ قاؿ

 .5ُّا " الوارد
جـز ابن  ،اظتذكر سبٌ  ل اظتعدكؿ يفعى قاؿ السيوطي :"كمنها فػي  :لع  الوصف على وزن فـ  -6

دكلة كىي مع ،ري دى كيا غي  ،ثي بى كيا خي  ، قي سى كيا في  ،يا ليكىعي  :كاظتسموع منو .مالك بأنو ال ينقاس
                                                           

 ،ص2السيوطي :قتع اعتوامع،ج - 1
 .72،ص4حو الوايف ،جعباس حسن :الن - 2
 .1100،ص2:اظتعجم اظتفصل يف النحو العريب ،ج عزيزة فواؿ - 3
 .46،ص2السيوطي :قتع اعتوامع يف شرح رتع اصتوامع ،ج - 4
 .72،ص4عباس حسن :النحو الوايف ،ج - 5
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. 1كأصحابنا نصوا على القياس فيو " :عن ألكع كفاسق كخبيث كغادر. قاؿ أبو حياف
كىذا الذم رجحو عباس حسن بقولو :"كاألنسب األخذ بالرأم الذم يبيح القياس يف ىذه 

 .2بشرط داللة أصلها على السب"الصيغة 
 اؿً عى كاظتقيس فػى  :"لسيوطي، قاؿ امهااألنثى كذ : إذا كاف لسبٌ الوصف على وزن فعال-7

كيقاس كفق شركط ذكرىا عباس  .اعً كى كيا لى  ،اثً بى يا خى  :، ؿتو3سب اظتؤنث " اظتعدكؿ يف
متصرؼ تصرفا كامال كمعناه  ،غترد ،تاـ ،:"كينقاس يف كل ما لو :فعل ثالثيحسن يف قولو 

منع من ظهوره كسرة كيف إعراُّا نقوؿ :منادل مبٍت على ضم مقدر . 4السب كالشتم "
 .البناء األصلي يف ػتل نصب

"يا ىن غَت اظتصرح باشتو يف التذكَت "يقاؿ للمنادل :قاؿ ابن مالك يف التسهيل :ن  ى  -8
مايلي آخر  اخرىنكقد يلي أك  ،أنيث يا ىنت ك يا ىنتاف كيا ىنات"ك"يا ىناف "كيف الت

  .العرب لنداء اَّهوؿ ىاكاختار  .5اظتندكب "
ذكرىا أبو حياف  ،أصل مادة الكلمة  على أقواؿ ستسةكقد اختلف أىل اللغة يف         

كاختلفوا يف مادة ىذه الكلمة على  :"لساف العرب حيث قاؿيف ارتشاؼ الضرب من 
  .أف أصلها )ق ف ق(من باب سلس كىو مذىب أيب زيد ستسة أقواؿ أحدىا :

 .كاكأف أصلها )ق ف ك(فاعتاء يف )ىناه(بدؿ من  :الثاين

                                                           
 .46،ص2اظترجع السابق ،ج - 1
 .73،ص4عباس حسن :النحو الوايف ،ج - 2
 .47،ص2السيوطي: قتع اعتوامع ،ج - 3
 .73،ص4اظترجع السابق ،ج - 4
ػتمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي اصتياين: تسهيل الفوائد كتكميل اظتقاصد، ت:ػتمد كامل بركات ،دار الكتاب العريب  - 5

 .183،ص1967للطباعة كالنشر ،
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فاعتاء بدؿ من بدؿ كىو مذىب ابن  ،كاعتمزة بدؿ من كاك ،أف اعتاء بدؿ قتزة :الثالث
لكن يف نفس البناء على حد زيادة اعتمزة يف أزتر  ،أف األلف كاعتاء زائدتاف الرابع:  .جٍت

فقلبت ألفا فحذفت اللتقاء  ،واه حتركت الواك كانفتح ما قبلهاىن :إذ أصلو فوزنو )فعاله(،
  .كزيد يف بناء الكلمة األلف كاعتاء ،أك حذفت الـ الكلمة أكالكنُت السا 

األلف اليت تلحق يف مثل يا زيد إذا كاأللف قبلها  ،تأف تكوف اعتاء ىاء السك :اطتامس
 .1كنسبو بعضهم إىل أكثر النحاة " ،كىو مذىب القراءنديت 

اَّهوؿ لتعدد معانيها بُت قبيح كاألكىل اليـو أف ال نستعمل ىذه الكلمة يف نداء         
عانيها كمن م ،كحسن، يقوؿ عباس حسن :"كظتا كانت "ىن" ك"ىنة" متعددة اظتعاين اللغوية

ر سواىا عند نداء اَّهوؿ االسم كاف األنسب اليـو أف ـتتا ،ما ىو ػتمود كما ىو مذمـو
 .2كأف هنجرىا بصورىا كفركعها اظتختلفة "

 
 : ما ال ينادى -

 ،العرب يف أساليبها الفصيحة قصرت بعض األشتاء على أسلوب النداء أفاعلم          
 ،كذلك منعت بعض األشتاء أف تنادل  ،ا يف غَتىا من األساليب الكالميةفلم تستعمله

 كمن ىذه األشتاء : ،ال تؤدم كظيفة النداء التواصلية ألهنا
ألنك  ،ينادل كفيو األلف كالالـالسم ال :"كاعلم أف اكالالـ :قاؿ اظتربد األلفما فيو -1

 .3إذا ناديتو فقد صار معرفة ،...كال يدخل تعريف على تعريف "

                                                           
ػتمد بن يوسف بن علي بن يوسف ،أبو حياف األندلسي :ارتشاؼ الضرب من لساف العرب ،ت:رجب عثماف ػتمد  - 1

 .2210،ص4،ج1،1998،مكتبة اطتاؾتي ،القاىرة ،ط
 . 76،ص4عباس حسن :النحو الوايف ،ج - 2
 .239:اظتقتضب ،ص ػتمد بن يزيد بن عبد األكرب، اظتربد - 3
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  .يا صديقكم ،: يا أخاؾ، يا صديقكؿتو : 1االسم اظتضاؼ إىل ضمَت اظتخاطب -2
اسم اإلشارة اظتتصل ال ينادل  :"قاؿ السيوطي :اطتطاب ؼاسم اإلشارة اظتتصل بكا -3

  .2ذاؾ " ؿتو:يا ،بكاؼ اطتطاب
كالتكلم  أما ضمَت الغيبة  ،الضمَت عند اصتمهورال ينادل  " :قاؿ السيوطي :الضمَت-4

اصتمع بينو  ضمَت اظتخاطب فألف كأما ،فألهنما يناقضاف النداء؛ إذ ىو يقتضي اطتطاب
 دتسكا بقولو : 3كجوز قـو نداءه " ،ألف أحدقتا يغٍت عن اآلخر ،كبُت النداء ال لتسن

ـى جيٍعتىا يا ميرَّ ابنى كاقعو يا أىنٍػتىا ... أنتى الذم طٌلقتى عا
4 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 36،ص4إىل ألفية ابن مالك ،ج ابن ىشاـ :أكضح اظتسالك - 1
 .36،ص2السيوطي :قتع اعتوامع ،ج - 2
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها. - 3
قاؿ األمشوين ىو لألحوص يف ملحق ديوانو ،كلساَل بن دارة يف خزانة األدب ،كبال نسبة يف اإلنصاؼ كشرح اظتفصل ،شرح  - 4

 . 17،ص3األمشوين اللفية ابن مالك ،ج
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 ما يلحق بالنداء المبحث الثاني:
 .المطلب األول: الّندبة

 :تعريف الّندبة -1
: جاء يف لساف العرب :"النَّدبة، أثر اصترح إذا َل يرتفع عن اصتلد، كاصتمع نىٍدب لغة -أ

 كأنداب كنيديكب.
اظتيت يندبو ندبا، أم بكى عليو كعدد ػتاسنو، كاالسم الٌندبة، كىو من الٌندىب كندىبى 

 للجراح ألنو احًتاؽ كلذع من اضتزف .
كرجل نٍدب: خفيف يف اضتاجة، سريع ظريف ؾتيب، كالفرس النٍَّدب: اظتاضي نقيض اللبيد 

: أف يندب إنساف قوما إىل أمر أك حرب أك معونة؛ أم يدعوىم إليو فينتدبوف  ...كالنٍَّدبي
 .1أم كتيبوف كيسارعوف"

كقاؿ ابن ديرىيد: "الن دبة من قوعتم: ندبت الرجل أندبو ندبا إذا قلت لو: يا فالف، ك بو 
 .2شتٌيت الباكية نادبة"

بكاء على اظتيت كذكر حملاسنو، كىذا التعريف اللغوم لو عالقة  -بضم النوف –إذف الٌندبة 
 بباب الٌندبة عند النحاة. 

 : اصطالحا -ب
 .3«إعالف اظتتفجٍّع باسم من فقده مبوت أك غيبة، كأنو يناديو ؿتو: كزايداه:»الٌندبة         

 تفٌجع يلحق النادب عند فقد اظتندكب،  »كىي أيضا كما عٌرفها أبو الربكات األنبارم: 

                                                           
   754،753، ص 1ق، ج3،1414ـ بن علي ، ابن منظور اإلفريقي لساف العرب ،دار صادر، بَتكت ،طػتمد بن مكر  -1
ص   1،ج2،1987ػتمد بن اضتسن بن دريد ،أبو بكر: رتهرة اللغة ، ت : رمزم منَت، دار العلم اظتاليُت، بَتكت ،ط -2

302 . 
  . 1341 ،ص 3ػتمد بن عبد اهلل ، ابن مالك : شرح الكافية الشافية، ج - 3
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ع .  فالندبة إذف نوع من أنوا 1«كأكثر ما يلحق ذلك النساء لضعفهٌن عن حتمل اظتصائب
كاظتندكب »النداء موجو للمتفجَّع عليو أك اظتتوجَّع منو. أما اظتندكب فقد عرفو اظترادم بقولو: 

ىو اظتذكور بعد"يا"أك"كا" تفجعا لفقده حقيقة أك حكما، أك توجعا لكونو ػتل أَل أك سببو 
»2 
 فاظتتفجَّع عليو لفقده حقيقة؛ قوؿ جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 

 3زتىىٍلتى أىٍمرنا عىًظيمنا فىاٍصطىبػىٍرتى لىوي ... كىقيٍمتى ًفيًو حًبىقٍّ اللًَّو يىا عيمىرىا             
كمثاؿ اظتتفٌجع عليو لفقده حكما، قوؿ عمر بن اطتطاب رضي اهلل عنو :" كاعمراه، كاعمراه 

 .4كذلك ظتا أعلم جبدب"
 كارأساه .كمثاؿ اظتتوٌجع منو لكونو ػتل أَل قوؿ اظتريض: كاظهراه، 

 كمثاؿ اظتتوٌجع منو لكونو سببى أَل قوؿ الشاعر:
 .5تبكيهمي أشتاءي ميٍعوًلىةن ... كتقوؿ سلمى: كارزًيًٌتيىوٍ              

كقاؿ صاحب الكتاب يف تعريفو للمندكب: "اعلم أف اظتندكب مٍدعيوٌّ كلكنو متفٌجع عليو 
 ع عليو لفقده أك متوجع منو.متفجٌ  -كما سيأيت  -أم اظتندكب منادل بػ كا أك يا 6".
: الغرض من الندبة إعالـ مبكانة اظتندكب، كمنزلتو كعظمة ًخاللًو الغرض من الندبة-

كًخصالو كرتيل ػتاسنو، قاؿ ابن جٍت يف اللمع :"اعلم أف الٌندبة كقعت يف الكالـ تفٌجعا 

                                                           
، 1999 1عبد الرزتاف بن ػتمد بن عبد اهلل ، أبو الربكات األنبارم: أسرار العربية، دار األرقم بن أيب األرقم، السعودية،ط -1

 .183ص
 1121-1120، ص3بدر الدين بن قاسم بن عبد اهلل اظترادم: توضيح اظتقاصد كاظتسالك بشرح ألفية ابن مالك ،ج -2
 .  235جرير:ديواف جرير ،ص -3
 .1120،ص3اظترادم :توضيح اظتقاصد ،ج -4
 عبيد اهلل بن قيس: ديواف عبيد اهلل بن قيس الرقيات ،ت:ػتمد يوسف ؾتم ،دار صادر ،بَتكت ،د.ت ،ص  -5
 . 220ص   2،ج3،1988عمرك بن عثماف ،سيبويو، الكتاب ،ت:عبد السالـ ػتمد ىاركف، مكتبة اطتاؾتي،القاىرة،ط -6
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قاؿ ابن  .1على اظتندكب، كإعالما من النادب أنو قد كقع يف أمر عظيم كخطب جسيم "
الغرض من الندبة اإلعالـ بشدة كقع  . أم2مالك: "كالقصد اإلعالـ بعظمة اظتصاب"

اظتصيبة على النادب من فقد اظتندكب. كإعالـ بعظمة اظتندكب، كيف السياؽ نفسو يقوؿ 
عباس حسن: "كالغرض من الندبة: اإلعالـ بعظمة اظتندكب، كإظهار أقتيتو أك شٌدتو، أك 

 .3العجز عن احتماؿ ما بو"
 :أحرف الندبة

 ن أحرؼ النداء إال أحد حرفُت:ال يستخدـ يف الندبة م      
اضترؼ األكؿ "كا": كىو ؼتتص بالٌندبة فقط، كال ينادل بو غَت اظتندكب، كما تقدـ يف -

 النداء الكالـ على أحرؼ
ـٌ الباب يف أحرؼ النداء، ألهنا تستعمل يف  اضترؼ الثاين"يا": كسبق الكالـ عليها أهنا أ

غاثة كالٌندبة، إال أنو عند استعماعتا يف باب الندبة نداء البعيد كالقريب توكيدا، ككذا يف االست
 يشًتط عدـ كجود اللبس، بوجود قرينة دالة على أف األسلوب للندبة.

كال يصح حذؼ حرؼ الندبة، كال يعوض حبرؼ آخر، قاؿ ابن اطتباز: "كللندبة       
كالبد من حرفاف: حرؼ مشًتؾ بينهما كبُت غَتقتا كىو "يا"، كحرؼ ؼتتص ُّا كىو "كا" 

أحدقتا، كال كتوز حذؼ اضترؼ، ألف الندبة نتد فيها الصوت الشتهار اظتصيبة فاألليق ُّا 
 .4إثبات حرؼ النداء؛ ألنو يناسب ما كضعت لو "

                                                           
 . 120عثماف أبو الفتح، اللمع يف العربية ، ت:فائز فارس، دار الكتب الثقافية ،الكويت،د.ت ،ص -1
 .1341،ص3ػتمد بن عبد اهلل، ابن مالك ،شرح الكافية الشافية،ج -2
 .90،ص4، جعباس حسن، النحو الوايف -3
لسالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًترتة مصر، أزتد بن اضتسن بن اطتباز : توجيو اللمع ،ت: فايز زكي ػتمد دياب، دار ا -4

 .345، ص 2،2007ط
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 : حكم المنادى المندوب
اظتنادل اظتندكب لو أحكاـ اظتنادل من حيث اإلعراب كالبناء، كيف ذلك يقوؿ ابن     

. كعليو 1عن الندبة"طولوف :"كيستحق اظتندكب من اإلعراب ما يستحقو اظتنادل العارم 
يبٌت اظتنادل اظتندكب على الضٌم إذا كاف علما مفردا ؿتو :كازٍيدي ، كاػتَّمدي، أك نكرة 
. كينصب كجوبا إذا كاف مضافا ؿتو قولنا  ، كاقلبي ، كاظهري مقصودة مثل قولنا كارأسي

ؿتو  :"كاأمَت اظتؤمنُت " "كاخليفة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم". أك شبيها باظتضاؼ
 قولنا يف رثاء داعية إىل اهلل: "كاحامال راية التوحيد ".

أما النكرة غَت اظتقصودة "فال تصلح مندكبة إذا كانت للمتفجع منو ال للمتوجع منو       
 .2لطَت معُت "“ كارجاله” فال يقاؿ 
 :ماال يندب

، فلذلك ال يندب إال ظتا كاف القصد كالغرض من الندبة اإلعالـ بعظمة اظتندكب      
العلم اظتشتهر. لذلك "ال يندب اظتبهم من ضمَت، كاسم إشارة، كموصوؿ كاسم جنس 

مفرد، كنكرة. فال يقاؿ: كا أنتاه، كال كا ىذاه، كال كامن ذىباه، كال كا رجاله، ألف ذلك 
َت ال يقع بو العذر للمتفٌجع إلُّامو، كذلك ىو اظتقصود بالندبة،  فإف كاف اسم اصتنس غ

. كاظتوصوؿ إذا عيٌنتو صلتو جاز ندبو، قاؿ ابن طولوف : 3مفرد جاز، ؿتو:كا غالـ زيداه"
"اظتوصوؿ من قسم اظتبهم، فال يندب إال إذا كانت صلتو مشهورة، ؿتو: كامن حفر بئر 

 .4زمزماه، إذ قد علم أف حافرىا عبد اظتطلب، فصار مبنزلة : كاعبد اظتطلباه"

                                                           
 .137، ص 2ػتمد بن علي بن طولوف: شرح ابن طولوف على ألفية ابن مالك، ج -1
 .93، ص4عباس حسن : النحو الوايف ، ج -2
 .49،ص 2السيوطي : قتع اعتوامع يف شرح رتع اصتوامع ،ج -3
 . 137، ص  3لفية ابن مالك ،جا بن طولوف: شرح ابن طولوف على أ -4
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 كىي كاآليت: ثة أوجو،المنادى المندوب لو ثال
 أف متتم بألف زائدة لتأكيد التفٌجع أك التوٌجع ؿتو: "كا كبدا". -1"

أف متتم باأللف الزائدة كىاء السكت، ؿتو: "كاحسيناه"، كأكثر ما تزاد اعتاء يف الوقف  -2
 فإف كصلت حذفتها، إال يف الضركرة، كقوؿ اظتتنيب :

 .1قلباه ؽتَّن قلبيو شىًبمي   كمن جًبًسمي كحايل عندىه سىقىمي  كاحرَّ                  
كلك حينئذ أف تضٌمها، تشبيها عتا ُّاء الضمَت، كأف تكسرىا على أصل التقاء الساكنىُت، 

 كأجاز الفراء إثباهتا يف الوصل مضمومة أك مكسورة من غَت ما ضركرة .
 .2أف يبقى على حالو، ؿتو: كاحسُتي" -3

ذه الوجوه الثالثة قاؿ  ابن الٌسراج: "كتلحق األلف آخر االسم اظتندكب إف كعن ى     
، كعلة ذلك  إطالة 3شئت  كإف شئت ندبت بغَت ألف، كاأللف أكثر يف ىذا الباب"

 .4الصوت كما قاؿ صاحب الكتاب: " ألف الندبة كأفتا يًتفتوف فيها "
األلف يف الوقف ىاء طتفاء األلف أما إضتاؽ اعتاء باأللف، فقد قاؿ اظتربد: "كأضتق     

 .5فتبينها باعتاء كما تبُت ُّا اضتركة"
 
 
 

                                                           
 .273اظتتنيب: ديواف أيب الطيب اظتتنيب، ص  - 1
،ص 2016 1مصطفى الغالييٍت : جامع الدركس العربية ، ت : علي سليماف شبارة، مؤسسة الرسالة ناشركف، بَتكت،ط -2

608-609 . 
د.ت ،    1، مؤسسة الرسالة ناشركف، بَتكت، جػتمد بن سهل، ابن السراج : األصوؿ يف النحو ، ت ،عبد اضتسُت القتلي - 3

 . 355ص 
 . 220،ص  2سيبويو : الكتاب ، ج  -4
 . 268، ص4اظتربد:  اظتقتضب ،ج -5
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 : المندوب المضاف إلى ياء المتكلم -
اظتندكب لو أحكاـ اظتنادل، كمتتلف عنو يف ألف الندبة اليت تلحقو ككذا اعتاء، كعند      

يف ياء اظتتكلم اظتضافة  إضافة اظتندكب إىل ياء اظتتكلم فهذه الياء فيها اللغات اليت ذكرناىا
 للمنادل كىي:

إذا ندب اظتضاؼ إىل ياء اظتتكلم على لغة من أثبتها مفتوحة زيدت األلف ألف الياء  -1"
 مهيأة ظتباشرة األلف بفتحها.

إذا ندب على لغة من حذؼ الياء مكتفيا بالكسرة، جعل بدؿ الكسرة فتحة كزيدت  -2
 األلف .

الياء ألفا حذفت األلف اظتبدلة كزيدت ألف الندبة كما إذا ندب على لغة من م بدؿ  -3
 يفعل باظتقصور.

 .1كإذا ندبت على لغة من يثبت الياء ساكنة جز حذؼ الياء كفتحها" -4
 :ندب المضاف إلى مضاف ياء المتكلم-
ندب مضاؼ إىل مضاؼ إىل ياء اظتتكلم فالياء الزمة ال حتذؼ، ألف اظتضاؼ إليها  إذا -

غَت مندكب، قاؿ صاحب الكتاب:" كإذا أضفت اظتندكب كأضفت إىل نفسك اظتضاؼ 
 إليو اظتندكب، فالياء فيو أبدا بٌينة".

 المطلب الثاني:االستغاثة.
 تعريفها: -1

: أصل الكلمة غوث، قاؿ ابن فارس: "الغُت كالواك كالثاء كلمة كاحدة، كىي لغة-أ   
 . كاستغاث :طلب الغوث كاإلغاثة.1الغوث من اإلغاثة، كىي عند الشدة "

                                                           
 . 1349، ص  3ػتمد بن عبد اهلل ، ابن مالك : شرح الكافية الشافية ، ج -1
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: عرفها ابن مالك بقولو:" إذا نودم اظتنادل ليخٌلص من شدة، أك اصطالحا –ب     
 .2يعُت على مشقة، فنداؤه استغاثة "

الشاطيب قائال: "االستغاثة: ىي دعاء اظتستنًصر اظتستنصىر بو كاظتستًعُت  كعرفها اإلماـ
 .3«اظتستعىاف بو

إذف : االستغاثة نوع من أنواع النداء، القصد منو التخليص من شدة، أك دفع مكركه، أك 
 إعانة على احتماؿ مشقة ؿتو قولنا: يا للمسلمُت لألقصى.

تغاثة باعتباره أحد أساليب النداء من أركاف أربعة : البد يف أسلوب االس أركان االستغاثة-
 كىي: حرؼ النداء كالـ االستغاثة كاظتستغاث بو كاظتستغاث لو.

: ال يستعمل من أحرؼ النداء يف أسلوب االستغاثة إال حرؼ الياء "يا"،  حرف النداء -1
 كخٌصت االستغاثة ُّذا اضترؼ" ألمرين:

ققو "يا"، إذ اظتٌد أعوف على إسراع اإلجابة احملتاج أهنا حتتاج إىل مٌد الصوت الذم حت -1
 إليها اظتستغاث لو.

أف االستغاثة ليست نداء عاديا ػتضا الغرض منو غترد إقباؿ اظتخاطب، كإفتا ىو نداء  -2
 .4مصحوب بطلب التخليص من شدة أك العوف على دفعها كما سبق"

ث كاظتستغاث لو، لتكوف دالة على :كىي الالـ اليت تدخل على اظتستغا الم االستغاثة -2
أف األسلوب أسلوب استغاثة. كتفتح ىذه الالـ مع اظتستغاث كتكسر مع اظتستغاث لو، 

                                                                                                                                                                                     
  400،ص4ـ ج 1979دار الفكر، بَتكت،  أزتد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ت : عبد السالـ ػتمد ىاركف، -1
 . 1334، ص 3اظترجع السابق، ج -2
إبراىيم بن موسى الشاطيب، أبو اسحاؽ : اظتقاصد الشافية يف شرح اطتالصة الكافية ،ت:عبد اضتميد قطامش، مكتبة اظتلك  -3

 .361، ص 3، ج 1،2007فهد، مكة، ط
،مركب النداء يف القرآف الكرمي بُت اظتعاين النحوية كداللة اطتطاب ، أطركحة دكتوراه ، اصتزائر جامعة منتورم  ػتمد مشرم -4

 . 121، ص 2008/2009قسنطينة 
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، كيستثٌت من 1كعلة فتحها مع اظتستغاث       " الفرؽ بينو كبُت اظتستغاث من أجلو"
 فتحها مع اظتستغات حالتاف" إذ تكسر فيهما:

إذا عطف اسم مستغاث، كَل تذكر معو "يا" فتكسر الالـ، ألف العطف على  -أ    
 اظتستغاث قرينة دالة على أف اظتعطوؼ مستغاث كذلك. كقوؿ الشاعر :

 2.يػىٍبًكيكى نىاءو بعيدي الداًر ميٍغًتىًبه ... يىا لىٍلكيهوؿ كلًلشيبَّاف لًٍلعىجىبً              
 طوؼ كجب فتح الـ اظتستغاث، ؿتو قوؿ الشاعر :أما إذا كررت الياء "يا" مع اظتع

 
يىا لىقىٍوًمي كىيىا ألىٍمثىاًؿ قػىٍوًمي ... ألينىاسو عيتػيو ىيٍم يف اٍزًديىادً              

3. 
يقوؿ ابن طولوف ففي شرحو على ألفية ابن مالك: "إذا عطفت على اظتستغاث اشتا غتركرا 

 .4«الالـ أيضا، كإف َل تكرر يا كسرهتابالالـ، فإف كررت "يا" مع الثاين فتحت 
إذا كاف االسم اظتستغاث ياء اظتتكلم، قاؿ اظترادم :"كسر الالـ مع ياء اظتتكلم  -ب    

 .5معلـو كجوبو يف كل موضع "
 وقد اختلف النحاة في الم المستغاث : 

األمشوين يف اختلف النحويوف يف الالـ الداخلة على اظتستغاث على أقواؿ؛ ذكرىا -        
شرحو على ألفية ابن مالك بقولو: " قيل ىي بقية "آؿ" كاألصل يا آؿ زيد، فزيد ػتفوض 

عن الكوفيُت، كذىب اصتمهور إىل أهنا الـ اصتر، مث –ابن مالك  –باإلضافة، كنقلو اظتصنف
اختلفوا؛ فقيل زائدة ال تتعلق بشيء كىو اختيار ابن خركؼ، كقيل ليست بزائدة فتتعلق 

                                                           
 . 53، ص 2السيوطي : قتع اعتوامع ،ج -1
 .52،ص3قاؿ األمشوين :البيت بال نسبة يف أكضح اظتسالك كاظتقتضب ،شرح االمشوين ،ج -2
 .243،ص2األزىرم :البيت بال نسبة يف أكضح اظتسالك كشرح اظترادم ،شرح التصريح على التوضيح ،جقاؿ  -3
 . 133/134، ص 2ا بن طولوف : شرح ابن طولوف على ألفية ابن مالك ، ج -4
 . 1113،ص  3اظترادم : توضيح اظتقاصد كاظتسالك بشرح ألفية ابن مالك ، ج -5
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ا تتعلق بو قوالف: أحدقتا بالفعل احملذكؼ كىو مذىب سيبويو كاختاره ابن عصفور  كفيم
 .1كالثاين تتعلق حبرؼ النداء كىو مذىب ابن جٍت "

: كيسميو بعض النحات اظتستغاث بو تعدية للفعل حبرؼ اصتر، ك ىو المستغاث -3   
    ﴿ :خالؼ كالـ العرب فالفعل استغاث يتعدل بنفسو، قاؿ تعاىل

    ﴾   14القصص. 
ك اظتقصود باظتستغاث اظتدعو  لتقدمي الغوث كالتخليص من شدة أك دفع مشقة، كلو أحواؿ -

 ثالثة ذكرىا اظترادم "كىي :
 كتر بالـ مفتوحة ك ىذه أكثر أحوالو. اف-1
 أف كتاء يف آخره بألف معاقبة لالـ.-2
 .2أف كترد من الالـ كاأللف، ك كتعل كاظتنادل كىذه أقلها"-3

 مثاؿ األكؿ : يقوؿ الشاعر:
يطىاع              

 3تىكىنػَّفىٍت الويشاةي فأىٍزعىجيوين ... فىيا لىلنَّاًس لًٍلواشي اظت

 قوؿ الشاعر: -ختم اظتستغاث بألف  -الثانيةك مثاؿ اضتالة 
             .! يا يىزًيدا آلًملو نػىٍيلى ًعزٍّ ... كىًغٌتن بػىٍعدى فاقىةو كىىوىافو

4 
كتفهم االستغاثة من السياؽ، قوؿ  -بقاؤه على حالو كاظتنادل  -كمثاؿ اضتالة الثالثة

 الشاعر:
 1.كلًٍلغىفىالًت تػىٍعًرضي ًلألىديبً  ...! أىال يا قػىٍوـي لًلعىجىًب اٍلعىجيبً             

                                                           
 . 51، ص3: شرح األمشوين على ألفية ابن مالك جعلي بن ػتمد بن عيسى األمشوين -1
 . 1110، ص3اظترجع نفسو ، ج -2
 . 93،ص2،2004قيس بن ذريح: ديواف قيس بن ذريح ،شرح عبد الرزتن اظتصطفاكم ،دار اظتعرفة ، بَتكت،ط -3
 .54،ص3البيت بال نسبة ،شرح األمشوين ،ج -4
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 :إعراب المستغاث
يعرب اظتستغاث يف اضتالة األكىل إف كاف معربا قبل النداء، ك يكوف إعرابو حسب           

 اختالؼ األقواؿ يف الالـ الداخلة عليو على النحو التايل:
للناس:  يا: حرؼ نداء مبٍت على السكوف ال ػتل لو من اإلعراب، الالـ بقية أؿ  يا

مستغاث منصوب ألنو مضاؼ، الناس غتركر باإلضافة على رأم الكوفيُت كما سبق. كعند 
اصتمهور "يا": حرؼ نداء. الالـ: حرؼ جر زائد، الناس: مستغاث منصوب بفتحة مقدرة 

 .كىو مذىب ابن خركؼ الزائد، احملل حبركة حرؼ اصترعلى آخره منع من ظهورىا اشتغاؿ 
أك: الالـ: حرؼ جر أصلي، الناس: اسم غتركر ُّا، ك اصتار ك اَّركر متعلق بالفعل 

 احملذكؼ على رأم سيبويو، أك متعلق حبرؼ النداء "يا" على رأم "ابن جٍت ".
 كيعرب اظتستغاث يف اضتالة الثانية على النحو التايل:      

 زيدا: يا: حرؼ نداء مبٍت على السكوف ال ػتل لو من اإلعراب.يا ي
يزيدا: مستغاث مبٍت على ضم مقدر منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة اظتناسبة )مناسبة 

 األلف اليت عاقبت الـ اظتستغاث( يف ػتل نصب.
 ك األلف زائدة لتوكيد االستغاثة ال ػتل عتا من اإلعراب .

 الة الثالثة: كإعراب اظتنادل :ك يعرب يف اضت        
 يا: حرؼ نداء مبٍت على السكوف ال ػتل لو من اإلعراب.

: منادل منصوب بالفتحة اظتقدرة على آخره منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة اظتناسبة  قـو
 لياء اظتتكلم احملذكفة، كالكسرة دليل عليها، ك ىو مضاؼ.

 كوف يف ػتل جر مضاؼ إليو.ك ياء اظتتكلم ضمَت متصل مبٍت على الس
: باعتبارىا نكرة مقصودة، فتعرب منادل مبٍت على الضم يف ػتل  ك إذا جاءت يا قـو

 نصب.

                                                                                                                                                                                     
 .55،ص3البيت بال نسبة ،شرح األمشوين ،ج -1
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ك ىو من يطلب الغوث من أجل ختليصو من شدة، أك دفع مكركه المستغاث لو:  -4
ؿتو: يا للمسلمُت  عنو أك إعانة على مشقة. كيأيت بعد اظتستغاث، ككتر بالـ مكسورة

 ظتقدساتنا، كيا لزيد لعمرك.
، ىذا إذا كاف اظتستغاث 1قاؿ أبو حياف :"ك الـ اظتستغاث ألجلو على أصلها من الكسر"

 .قدس. ؿتو: يا للمسلمُت لًك يا2لو اشتا ظاىرا، "أما الضمَت فتفتح الالـ معو إال مع الياء"
ن. قاؿ السيوطي:"كقد كتر اظتستغاث من كإذا كاف اظتستغاث من أجلو مستنصىرا عليو جر مب

 . ك منو قوؿ الشاعر:3أجلو مبن ألهنا تأيت للتعليل كالالـ"
ٍرًدم عتىيٍم ًدينىا.             

ي
 4يا للرٍّجىاًؿ ذىًكم األىلبىاًب ًمٍن نػىفىرو ... الى يػىبػٍرىحي السَّفىوي اظت

قد لتذؼ اظتستغاث، كيتصل اظتستغاث لو بالـ مكسورة، قاؿ ابن عقيل: "ك قد        
. ؿتو قوؿ 5لتذؼ اظتستغاث فيلي "يا" اظتستغاث من أجلو، ك المو على حاعتا من الكسر"

 الشاعر:
 6يا أليناسو أىبىوا إال ميثابػىرىةن ... على التػَّوىغ ًل يف بىغي كعيٍدكاًف.             

 دير يا لقومي ألناس .ك التق
 
 

                                                           
 . 2211، ص 4مد بن يوسف أبو حياف : ارتشاؼ الضرب من لساف العرب ، جػت -1
 . 1116، ص 3اظترادم : توضيح اظتقاصد كاظتسالك بشرح ألفية ابن مالك ،ج -2
 . 71، ص 2السيوطي : قتع اعتوامع ،ج -3
 .54،ص3البيت بال نسبة ،شرح األمشوين ،ج -4
ص     2ىػ،ج1400، 1فوائد ، ت: ػتمد كامل بركات، دار الفكر،دمشق،طُّاء الدين بن عقيل : اظتساعد على تسهيل ال -5

529 . 
 .56،ص3البيت بال نسبة ،شرح األمشوين ،ج -6
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ك لتذؼ اظتستغاث من أجلو إف دلت قرينة على سبب االستغاثة، قاؿ ابن مالك يف        
 .1التسهيل:" ك يستغٌت كثَتا عن اظتستغاث من أجلو للعلم بو، بظهور سبب االستغاثة"

 كقوؿ عدم بن زيد:
 2لىلٌناس عىاري فػىهىل من خالدو إٌما ىىلىٍكنىا ... كىىل بًاٍلمىٍوًت يىا 

 الخالف في المستغاث لو:-  

ذكرنا بأف الـ اظتستغاث اختلف فيها النحاة على أقواؿ، ك اختلفوا أيضا يف الـ        
اظتستغاث لو، قاؿ أبو حياف :"ك فيما تتعلق بو أقواؿ: أحدىا بفعل النداء، الثاين بفعل 

ؿ،  أم مدعوا لزيد،  كىو ػتذكؼ تقديره أدعوؾ لزيد، كالثالث مبحذكؼ يف موضع اضتا
 ، كقولنا يا لعمرك مدعيوًّا لزٍيدو.3مذىب ابن الباذش"
 : التعجب بالنداءالمطلب الثالث: 

 4: " حَتة تعرض لإلنساف عند سبب جهل الشيء"لغة: التعجب
النفس حُت تستعظم أمرا نادرا ،أك ال مثيل لو،  : ىو شعور داخلي تنفعل بواصطالحا

غتهوؿ اضتقيقة أك خفي السبب ،كال يتحقق التعجب إال باجتماع ىذه األمور كلها، ك قد 
 .5يكوف للشعور الداخلي آثار خارجية كاليت تظهر على الوجو أك على غَته"

                                                           
ابن مالك : شرح تسهيل الفوائد ،ت ،عبد الرزتن السيد كػتمد يدكم اظتختوف، ىجر للطباعة كالنشر ’ ػتمد بن عبد اهلل  -1

 . 411،ص  3ـ،ج3،1990كالتوزيع كاإلعالف، ط
عدم بن زيد : ديواف عدم بن زيد ،رتع كحتقيق :ػتمد جبار اظتعبيد ،شركة دار اصتمهورية للنشر كالطبع ،بغداد  -2

 .132،ص1965
 .2211، ص  4أبو حياف ، ارتشاؼ الضرب من لساف العرب ،ج -3
 .319، ص 3مرتضى الزبيدم: تاج العركس، ج - 4
 .355، ص  1العريب ،جواؿ : اظتعجم اظتفصل يف النحو فعزيزة   -5
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صد بو التعجب: كمن أساليب النداء أسلوب يشابو االستغاثة ك ىو النداء الذم يق -   
 ؿتو، يا للماء!، ك يالقدرة اطتالق!.

 : أحكام النداء المقصود بو للتعجب -
إذا نودم اظتتعٌجب منو عومل معاملة اظتستغاث من غَت فرؽ، فيجوز جره بالـ -       

مفتوحة ؿتو قوعتم: " يا للماء!" ك" يا للعجب!"، ك كتوز االستغناء عن الالـ باأللف 
 .1قد متلو منهما ؿتو:" يا عجب" ؿتو:"يا عجبا" ك

كتوز جر ؿتو:" يا للعجب!" بالـ مفتوحة أك مكسورة العتبارين، فقد" جاء عن  -      
العرب يف ؿتو: "يا للعجب!"فتح الالـ باعتبار استغاثتو، ككسرىا باعتبار االستغاثة من 

 .2أجلو ككوف اظتستغاث ػتذكفا"
ب منو حالة إضتاؽ األلف، جاز الوقف ُّاء "إذا كقف على اظتستغاث أك اظتتعج-     

 .3السكت"
مشاُّة اظتنادل اظتتعجب منو يف األحكاـ النحوية للمنادل اظتستغاث، قاؿ عباس  -     

حسن: "رتيع األحكاـ النحوية األخرل اليت تثبت للمنادل اظتستغاث ك منها اإلعراب ك 
 .4تعجب منو"البناء ككجود اضترؼ "يا" دكف غَته، تثبت للمنادل اظت

 :الغرض من التعجب بالنداء
سبب التعجب بأسلوب النداء أحد أمرين ذكرقتا ناظر اصتيش بقولو: " أحدقتا: أف       

يرل أمرا عظيما فيتعجب منو فينادم جنسو ليحضر، ؿتو: يا للماء!، ك يا للعجب!. ك 

                                                           
 . 1118، ص 3اظترادم : توضيح اظتقاصد كاظتسالك ،ج -1
 .55،ص  3األمشوين : شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،ج -2

 . 247،ص 3ػتمد بن علي الصباف : حاشية الصباف على األمشوين ،ج3 -
 . 87، ص 4عباس حسن: النحو الوايف ،ج -4
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جو ما. كأف يرل الثاين: أف يرل أمرا يستعظمو فينادم من لو نسبة إليو ك مكنة فيو بو 
 .1«جٌهااٌل أخذكا اظتناصب فيقوؿ: يا للعلماء! أم :يا قـو عجبا عتذا األمر ك عتذه العظاـ

 :الترخيمالمطلب الرابع: 
: كرد يف معجم مقاييس اللغة: " الراء ك اطتاء ك اظتيم أصل يدؿ على رقة ك لغة-أ   

 إشفاقا عليو ك رقة لو، كمن إشفاؽ، يقاؿ: ألقى فالف على فالف رستتو، ك ذلك إذا أظهر 
. كيف اظتصباح: "رخم الشيء ك اظتنطق بالضم رخامة إذا 2ذلك الكالـ الرخيم ك ىو الرقيق"

 .3سهل فهو رخيم، ك رستتو ترخيما سهلتو"
ك الرخامة لُت يف اظتنطق حسن يف  -ك جاء يف لساف العرب: "الرخيم: اضتسن الكالـ     

الف كسهل... ك كالـ رخيم أم رقيق، كرستت اصتارية      الكالـ، كرخم الكالـ ك الصوت :
فهي رخيمة الصوت، كالًتخيم التليُت، كمنو الًتخيم يف األشتاء ألهنم إفتا لتذفوف أكاخرىا 

ليسهلوا النطق ُّا، ك قيل الًتخيم اضتذؼ، ك منو ترخيم االسم يف النداء؛ ك ىو أف لتذؼ 
مالكا:  يا ماؿ. شتي ترخيما لتليُت اظتنادم من آخره حرؼ أك أكثر، كقولك إذا ناديت 

صوتو حبذؼ اضترؼ، قاؿ األصمعي: أخذ عٍت اطتليل معٌت الًتخيم ك ذلك أنو لقيٍت فقاؿ 
يل :ما تسمي العرب السهل من الكالـ؟ فقلت لو: العرب تقوؿ جارية رخيمة إذا كانت 

 .4سهلة اظتنطق، فعمل باب الًتخيم على ىذا"

                                                           
،ت : على ػتمد “دتهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ” اصتيش : شرح التسهيل اظتسمى  ػتمد بن يوسف بن أزتد ،ناظر -1

 .3599، ص  7ىػ، ج1،1428فاخر كآخركف، دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة ،ط
 .500، ص 2ـ ،ج1979أزتد بن فارس بن زكريا القزكيٍت : معجم مقاييس اللغة، ت:عبد السالـ ىاركف ، دار الفكر  -2
ص   1أزتد بن ػتمد بن علي الفيومي مث اضتموم : اظتصباح اظتنَت يف غريب الشرح للكبَت، دار الكتب العلمية ،د.ت ،ج -3

224  . 
 . 234، ص  12ابن منظور :لساف العرب ، ج -4
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سبق ذكره يتبُت أف الًتخيم: رقة ك إشفاؽ ك تسهيل ك تليُت ك حذؼ، كمن  ؽتا        
 اظتعاين الثالثة األخَتة ارتكز النحاة يف تعريفهم للًتخيم،  كما سبق عند ابن منظور.

ك عليو فالًتخيم اصطالحا:" حذؼ أكاخر األشتاء اظتفردة ختفيفا، كما حذفوا غَت ذلك من  
 .1كالمهم ختفيفا"

 : الًتخيم ثالثة أنواع: خيمأنواع التر 
ؿتو: يا حار  2ترخيم اظتنادل: ك ىو "حذؼ آخر االسم يف النداء لغَت موجب" -1    

 يف نداء يا حارث. ك سنتكلم عن شركطو ك الغرض منو.
ترخيم الضركرة: كىو"حذؼ أخر االسم يف غَت النداء لغَت موجب، كمتتص بضركرة  -2   

 . كمنو قوؿ امرئ القيس:3ف ينادل"الشعر، لكن بشرط كونو صاضتا أ
 .4لىًنعم الفىت تىعشيو إىل ضوًء نارًه   طريف بني ماؿو ليلة القرٍّ ك اطتىصىر            

من ىذا التعريف يتبُت أف ترخيم غَت اظتنادل تشًتط فيو شركط، كىي: االضطرار إليو  كأف 
بتاء التأنيث، كال تشًتط العلمية يصلح االسم للنداء، ك" أف يكوف إما زائدا على الثالثة أك 

 . 5«كال التأنيث بالتاء عينا
. كقوعتم يف 6ترخيم التصغَت: كىو "حذؼ بعض اضتركؼ ألجل التصغَت" -3   

كعرفو الشاطيب بقولو :"ىو حذؼ زكائد االسم لتقع بنية  حارث،حار، يف فاطمة : فطيمة.

                                                           
 . 239، ص 2سيبوية  : الكتاب ،ج -1
براىيم بن ساَل الصاعدم، عمادة البحث العلمي باصتامعة ػمحمد بن حسن بن سباع،ابن الصائغ:اللمحة يف شرح اظتلحة،ت،إ2

 .362،ص2،ج1،2004اإلسالمية، اظتدينة اظتنورة، ط
 .647،ص2ػ اظترجع نفسو،ج3
 .81ديواف امرئ القيس، ص  - 4
 .78، ص3ػ األمشوين:شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ج5
 .255،ص3ػ الصباف:حاشية الصباف على شرح األمشوين،ج6
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ائد كىو الياء، كنصغر الباقي . مثاؿ ذلك :زينب ؿتذؼ الز 1التصغَت على أصوؿ الكلمة"
 فيصَت: زنيب.

:ال يرخم اظتنادل إال إذا حتققت فيو شركط عامة سواء كاف غتردا من تاء شروط الترخيم-
 التأنيث أك ؼتتوما ُّا، ك شركط خاصة باَّرد منها، كىذا تفصيلها: 

 شروط ترخيم المنادى العامة: -
أف يكوف معرفة "إما بالعلمية أك بالقصد كاإلقباؿ، كالنكرة اظتقصودة، كإفتا -1      

اختصت اظتعرفة بالًتخيم ألهنا ىي اليت يكثر نداؤىا فال يصح ترخيم النكرة غَت 
 ، ؿتو قولنا يا سيعىا ترخيما لػ يا سعاد.2اظتقصودة"

.ألف االسم اظتفرد قد أثر فيو أف يكوف غَت مضاؼ كال شبيها باظتضاؼ،" مفردا ..-2     
النداء كأكجب لو البناء بعد أف كاف معربا، كاظتضاؼ ك اظتضاؼ إليو َل يؤثر فيو النداء، بل 
حاعتما بعد النداء يف اإلعراب كحاعتما قبل النداء، فلما كاف حكم اظتفرد يف النداء ؼتالف 

كظتا كاف اظتضاؼ ك اظتضاؼ حكمو يف غَت النداء، ككاف الًتخيم إفتا يسوغو النداء جاز، 
إليو جاريُت على اإلعراب يف النداء كجريهما يف غَت النداء ك كاف غَت النداء ال كتوز فيو 

 . 3الًتخيم، َل كتز فيهما ىذا مع عدـ السماع"
أال يكوف مندكبا: "فال تقل يف كا طلحة؛ كاطلح، ألف عالمة الندبة ك ىو األلف -3     

ت صار ذلك رتعا بُت حذفُت كىو إجحاؼ، ك أيضا ففي إف أضتقت فيو، فإذا حذف
 حذفها بعد

                                                           
 .406،ص5الشاطيب:اظتقاصد الشافية يف شرح اطتالصة الكافية ،جػ 1
 .51،ص4ػ ابن ىشاـ: أكضح اظتسالك اىل االلفية ابن مالك،ج2
 .375،ص 1،ج1،2001ػ يعيش بن علي بن يعيش: شرح اظتفصل للزؼتشرم، دار الكتب العلمية،بَتكت، ط3
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 . 1اإلتياف ُّا نقض الغرض، ألنو إفتا أتى ُّا ظتد الصوت ك الًتخيم قصر للصوت باظتندكب"
أف ال يكوف مستغاثا كال متعجبا منو: "فال يقاؿ يف زتزة، يا ضتمز إذا كاف غتركرا -4     

 .2و َل يتغَت يف النداء، فلم يصح تغيَته بالًتخيم"بالالـ، فأشبو اظتضاؼ إليو، كألن
أال يكوف من األشتاء اليت الزمت النداء: قاؿ اظترادم:" أال يكوف ؼتتصا بالنداء -5     

 .3فال يرخم فلة"
أال يكوف "مركبا تركيب إسناد على األرجح، فال يصح الًتخيم يف العلم كالذم يف -6     

 يفٌت، كاَّد يبقى.قوعتم : يا فتح اهلل، اصتاه 
 .4أف ال يكوف من األلفاظ اظتبنية أصالة قبل النداء، مثل" حذاـ كرقاش علمُت ظتؤنثُت"-7
الواجب توفرىا يف ترخيم اَّرد من تاء التأنيث إضافة إىل الشركط  أما الشروط الخاصةػ 

 العامة فهي:
 .ؿتو يا عاـ، ترخيما لعامر.5ػ أف يكوف رباعيا فأكثر

. ؿتو:  6علما؛ فال يصح أف يكوف نكرة مقصودة، ألف تعريفها بالقصد كاإلقباؿ"ػ أف يكوف 
 «.ياماؿ»يا مالك، ترخيمو 

ػ كإذا كاف ؼتتوما بتاء التأنيث: "جاز ترخيمو مطلقا سواء كاف علما مثل فاطمة، أك نكرة 
 .7مقصودة مثل: جارية، كيستوم يف ذلك ما كاف من ثالثة أحرؼ أك أكثر"

 :وف للترخيمصور المحذػ 
                                                           

 .414،ص5ػ الشاطيب:اظتقاصد الشافية يف شرح اطتالصة الكافية،ج1
 .414ػ اظترجع نفسو،ص2
 .1129،ص3ػاظترادم:توضيح اظتقاصد ك اظتسالك يشرح الفية ابن مالك،ج3
 .103،ص4ػ عباس حسن:النحو الوايف،ج4
 .55،ص 4ابن ىاشم : أكضح اظتسالك إىل ألفية ابن مالك ،ج -5
 .289، ص  3ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ج -6
 .53، ص 4السابق ، ج ابن ىاشم : اظترجع -7
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 احملذكؼ من اظتنادل عند ترخيمو، "إما حرؼ، كإما حرفاف، كإما كلمة:     
 يف ترخيم جعفرك سعاد.“ يا سيعا”ػ حذؼ حرؼ كاحد كىو الغالب، ؿتو:يا جعف، ك1
ػ ما لتذؼ منو حرفاف: لتذؼ اضترؼ األخَت ك الذم قبلو بشركط ستسة ذكرىا اظترادم 2

 يف توضيح اظتقاصد" كىي:
ف يكوف حرؼ لُت، فلو كاف حرفا صحيحا حذؼ األخر كحده، فنقوؿ يف سفرجل ك ػأ1

 ًقمىطر ياسفرج، كياًقمط، خالفا للفراء يف ؿتو قمطر، فإنو يقوؿ: يا قم حبذؼ حرفُت.
،”ػ أف يكوف ساكنا، فلو كاف متحركا َل لتذؼ فنقوؿ يف ىبٌيخ كًقنػىوَّر2  ياىيٌب كيا ًقنػىوَّ

 حبذؼ األخر كحده.
، كال حتذؼ األلف ”يا ؼتتا”ػ أف يكوف زائدا، فلو كاف أصليا َل لتذؼ، فنقوؿ يف ؼتتار 3

 ألهنا بدؿ العُت، كعن األخفش أنو لتذؼ مع اآلخر.
فمذىب “ ذتود”ك“سعيد”ك“عماد”كاف ثالثا ؿتو:  أف يكوف رابعا فصاعدا، فلو -4

عماد :”يف ؿتو  البصريُت أنو يرخم حبذؼ آخره فقط، كنقل عن الفراء أنو أجاز
كجهُت : حذؼ اآلخر كحده كالبصريُت، كحذفو مع األلف كالياء فتقوؿ :يا “ سعيد”ك“

ًعمى، كيا سىًع، كأما يف ذتود فيحذؼ اضترفُت كال كتيز يا ذتو، ألف بقاء الواك يستلـز عدـ 
 النظَت.

حبركة  ألف حرؼ اللُت سبق“ فرعوف”، فال يرخم "العلم 1أف يكوف قبلو حركة غتانسة" -5
ال تناسبو فهو حرؼ علة كلُت، كال يرخم العلم مصطفىٍوف ألف أصلها مصطفيوف فاضتركة 

 .2اَّانسة مقدرة"

                                                           
 .1138/1139،ص 3اظترادم: توضيح اظتقاصد كاظتسالك بشرح ألفية ابن مالك ،ج -1
 .339،ص 1واؿ: اظتعجم اظتفصل يف النحو العريب ،جفعزيزة  -2
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حتذؼ منو كلمة: كذلك يف الًتكيب اظتزجي، قاؿ عباس حسن: " لتذؼ من آخر  ما -3
اظتنادل اظتستويف شركط الًتخيم كلمة كانت يف أصلها مستقلة، مث ركبت مع أخرل تركيب 

زج كصارتا مبنزلة الكلمة الواحدة، ؿتو: زتدكيو كخالويو كرامهرمز، تسعة عشر"، إذا م
ـى، كيا  جعلت ىذه اظتركبات أعالما، فتقوؿ يف ندائها ترخيما: يا زتىٍدى،كيا خاؿى كيا را

تسعة، كالبد عند  ترخيمها من كجود قرينة قوية تدؿ على أصلها، إذ ترخيمها ال متلو من 
. كقد اختلف النحاة يف ترخيم 1اظتركبات العددية اظتبينة على فتح اصتزأين"لبس، كال سيما 

اظتركب اظتزجي؛ "فمنع الفراء ترخيم اظتركب من العدد إذا شتي بو، كمنع أكثر الكوفيُت 
، كاظتنقوؿ أف العرب َل ترٌخم اظتركب اظتزجي  كإفتا أجازه النحويوف “كيو”ترخيم اظتختـو بػ 

 .2قياسا"
ؼ منو كلمة ك حرؼ: كذلك يف اثنا عشر كاثنتا عشرة إذا كانا علمُت، فنقوؿ ما لتذ -4

يا اثن، كيا اثنتا. قاؿ ابن ىشاـ معٌلال ذلك: "ألف عشر يف موضع النوف فنػيزٍّلت ىي 
 .3كاأللف منزلة الزيادة يف اثناف علما"

 :لغتا الترخيمػ 
 ػ للًتخيم لغتاف: لغة من ينتظر كلغة من ال ينتظر.

من ال ينتظر: ك تسٌمى أيضا لغة من ينوم احملذكؼ كىي: "أف يبقى يف آخره بعد  ػ لغة1
 .4اضتذؼ على ما كاف عليو من حركة أك سكوف، كأف ينوم ثبوت احملذكؼ"

 ؿتو يا فاطمةػػػ يا فاطمى، ياحارث ػػػػ يا حاًر.

                                                           
 .109،ص 4عباس حسن: النحو الوايف ،ج -1
 . 260،ص2خالد بن عبد اهلل: شرح التصريح على التوضيح ، ج -2
 .59، ص4أكضح اظتسالك إىل ألفية ابن مالك، جابن ىشاـ:  -3
 .633،ص2ػ ػتمد بن حسن السباع، ابن الصائغ: اللمحة شرح اظتلحة، ج4
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.  يا جعفرػػػ يا جعفى
كؼ "فيصَت ما بقي كأنو اسم ػ لغة من ال ينتظر: كتسٌمى كذلك لغة من ال ينوم احملذ2

ـي، يا مالك،ياماؿي يا 1تاـ فيبٌت على الضم ظتا عرض لو من النداء" . ؿتو: يا عامر،يا عا
 قمطر يا ًقمىطي.

 المبحث الثالث:النداء عند البالغيين
سبق كأشرنا إىل أف النحويُت يف تعريفهم للنداء اختلفوا باختالؼ االعتبار ك الذم        

يرتكزكف عليو إىل قسمُت؛ فمنهم من عرفو انطالقا من حكمو اإلعرايب ك العامل فيو 
كالقسم الثاين عرؼ النداء مركزا على كظيفة النداء التواصلية، فإف البالغيُت اتفقوا على 

 يتطابق بينهم رتيعا يعتمد أساسا على الوظيفة التواصلية. تعريف النداء
فالنداء عند أىل البالغة ىو: "التصويت باظتنادل إلقبالو عليك، كىو من رتلة        

كىو أيضا: "طلب اظتتكلم إقباؿ اظتخاطىب عليو حبرؼ ناب   .2اظتعاين اإلنشائية الطلبية"
كىو كذلك: "دعوة اظتخاطىب حبرؼ ناب  .3مناب أنادم اظتنقوؿ من اطترب إىل اإلنشاء"

. كعرفو أزتد مطلوب بقولو: "التصويت باظتنادل ليقبل، أك ىو 4مناب فعل كأدعو ك ؿتوه"
 .5طلب إقباؿ اظتدعٌو على الٌداعي"

 من خالؿ ىذه التعاريف ؾتد معاين النداء صرلتة فيها: التصويت كطلب اإلقباؿ        

                                                           
 .638اظترجع نفسو ،ص -1
، 1،1423لتي بن زتزة بن علي بن إبراىيم: الطراز ألسرار البالغة كعلـو حقائق اإلعجاز، اظتكتبة العصرية، بَتكت، ط -2

 . 161، ص 3ج
 89، ص 1بن إبراىيم بن مصطفى اعتامشي: جواىر البالغة يف اظتعاين كالبياف كالبديع، اظتكتبة العصرية، بَتكت، د ت ج أزتد -3
 .81أزتد بن مصطفى اظترادم : علـو البالغة : البياف اظتعاين كالبديع، ص -4
 . 128، ص 1980، 1الكويت، طأزتد مطلوب : أساليب بالغية ، الفصاحة ،البالغة ،اظتعاين، ككالة اظتطبوعات،  -5
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بالغيا على النحو التايل: "النداء طلب إقباؿ اظتخاطىب كتنبيهو  ك الدعوة، كمنو نعٌرؼ النداء
 ألمر ىاـ، كزتلو على االلتفات بأحد أحرؼ النداء".

األحرؼ اليت ينادل ُّا عند البالغيُت نفسيها األحرؼ     أحرف النداء عند البالغيين:
 كآٍم ك يا ك كا.اليت ينادل ُّا عند الٌنحاة؛ كىي ذتانية: اعتمزة ك"آ" كأيا ك ىيا كأم 

 كىي تستعمل على قسمُت:
، مثاؿ ذلك: أخالد ركز جيدا “أم”كمعٌت، كىو: اعتمزة ك  ما كضع لنداء قريب حٌسا -1

 يف مراجعة دركسك. أم ػتمد ناكلٍت اظتصحف ألقرأ فيو ما تيسر من القرآف.
 وؿ الشاعر:ػ ما كضع لنداء البعيد: كىيا، آم، ىيا، أيا، ككاك للندبة كيا. مثاؿ ذلك: ق2

 1يا رىبٍّ ًإف عىظيمىت ذينويب كىثرىةن ... فػىلىقىد عىًلمتي بًأىفَّ عىفوىؾى أىعظىمي                     

نٍػيىا كىأىٍنتى دتىيوتي      كقوؿ اآلخر: غىةو ... ًلمىٍن جتىٍمىعي الد  نٍػيىا لًغىٍَتً بىالى أىيىا جىاًمعى الد 
2 

 :تصرف البليغ واستعمال أدوات النداء -
ىذا على االستعماؿ األصلي ألحرؼ النداء، ك" قد ينٌزؿ البعيد منزلة القريب،       

. ؿتو قوؿ 3كعندئذ ينادل باعتمزة كأم، إشارة  إىل قلبو من القلب ك حضوره من الذىن"
 الشاعر:

 4يًف رىٍبًع قػىٍليبى سيكَّافي  أىسيكَّافى نػىٍعمىاًف األىرىاًؾ تػىيػىقَّنيوا ... بًأىنَّكيمٍ                 

                                                           
 2، ج1،2006أبو نواس اضتسن بن ىانئ اضتكمي: ديواف أيب نواس ،ت: إيقالد قاغنر، مؤسسة الرسالة ،بَتكت، ط -1

 .173ص
 .307البيت بال نسبة يف كتاب: علـو البالغة البديع كالبياف كاظتعاين، ص -2
 .116، ص  1،2009للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، طعبد العزيز عتيق :علم اظتعاين، دار النهضة العربية  -3
 .636ىػ ،ص1371ػتمد بن سلطاف بن ػتمد بن حيوس الغنوم: ديواف ابن حيوس، اَّمع العلمي العريب ،دمشق ، -4
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كقد ييعكىس األمر فينٌزؿ القريب منزلة البعيد، فينادل بأحرؼ النداء البعيد بغية "حتقيق   
 أحد األغراض التالية:

اإلشعار بأف اظتنادل رفيع القدر عظيم الشأف فينٌزؿ منزلة البعيد، كما يف قولك "يا اهلل  -1
 و "يا موالم"." ككقوؿ العبد لسيده كىو يف حضرت

اإلشارة إىل أف اظتنادل كضيع اظتنزلة منحٌط اظتكانة، فكأنو بعيد عن ساحة عٌز اضتضور،   -2
 كما يف قولك: من أنت يا ىذا ؟ ظتن ىو يف غتلسك.

 
اإلشارة إىل أف السامع غافل لذىوؿ أك نـو أك ؿتو ذلك، فيعترب كأنو غَت حاضر يف  -3

 .1فالف "غتلس اطتطاب، كقولك للساىي: أيا 
التنبيو على عظم األمر اظتدعٌو لو كعلو شأنو، حىت كأف اظتنادل مقٌصر فيو غافل عنو  -4

      ﴿:مع شدة حرصو على االمتثاؿ، كما يف قولو تعاىل

 ﴾  2كل النداءات اظتوجهة من اهلل تعاىل إىل عباده. ك لتمل على ذلك  69اظتائدة. 
كثَتا ما حتذؼ أداة النداء كال سيما "يف نداء الرب ك دعائو، كىذا اضتذؼ لو داللة   تنبيو:

يف نفس البليغ، كىو أف اظتنادل يف أقرب منازؿ القرب من اظتنادم، حىت َل لتتج إىل ذكر 
 ﴿: لتضرع ك الدعاء، ألف اهلل سبحانو يقوؿ. كىذا يليق مبقاـ ا3أداة نداء لو لشدة قربو"

         ﴾   185البقرة. 
 :الغية أو وجوه البالغة في النداءـداء البــراض النأغ -

                                                           
 .111،ص  2حامد عوين: اظتنهاج الواضح للبالغة، اظتكتبة األزىرية للًتاث، دت، ج -1
، 4م اظتعاين دراسة بالغية كنقدية ظتسائل اظتعاين،مؤسسة اظتختار للنشر كالتوزيع، القاىرة، طبيسوين عبد الفتاح فيود : عل -2

 .414-413،ص 2015
، 1،ج1،1996عبد الرزتاف بن حبٌنكة اظتيداين : البالغة العربية أسسها كعلومها كفنوهنا ،الدار الشامية ،بَتكت ،ط -3

 .242ص
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طلب صادر كموجو من اظتنادم إىل اظتنادل، يقصد من خاللو إبالغ أمر  النداء       
كتوضيحو، "كما يتضمن معاين خفية ترتبط باصتوانب النفسية لكل من اظتنادم ك اظتنادل. 

 كال ختفي أبعادىا يف الكالـ، ظتا يشتمل عليو من قرائن تشَت إىل الغرض اظتقصود 
 .1كيستوفيها مقتضى اضتاؿ"

 البالغة يف النداء "من خالؿ ما يلي: ك تتضح كجوه
ػ يف النداء إقامة عالقة مع األخر، إما للحوار كإما ألغراض أخرل تفهم من سياؽ 1

 الكالـ.
ػ فيو حث على االىتماـ مبوضوع الكالـ، كالدعوة للتبصر بو ؽتا يعطي اظتضموف قيما 2

 رمى إليها اظتنادم.
 يز االىتماـ حولو.ػ فيو توجيو األنظار إىل اظتنادم ك ترك3 

 ػ كما أف فيو ضربا من اإلكتاز كاختصارا للكثَت من الكالـ.4
ػ ناىيك بالتلوين الكالمي ك االلتفات البليغ ؽتا يرغب يف االستمالة،كيبحث على 5

 .2االطمئناف يف نفس السامع، ك يقوم اضتاجة إىل التفكَت ك ختيل اظتعٌت"
 :خروج النداء عن معناه األصلي

صيغة النداء تستعمل أصالة لطلب اإلقباؿ كلفت االنتباه كاالستحضار كإصغاء       
اظتنادل ألمر ذم باؿ، لكنها قد تغادر ىذه اظتعاين اضتقيقية، لتستعمل يف أغراض ك معاين 
أخرل يقصدىا اظتصٌوت تفهم من سياؽ الكالـ كقرائن األحواؿ، كمن األغراض اليت مترج 

 ئرة الغرض األصلي ما يلي:إليها النداء من  دا

                                                           
 .                  160ىػ، ص1409، 1كالقرآف،دار الفكر، بَتكت، طأزتد ػتمد فارس:النداء يف اللغة  -1
 .161 -160اظترجع نفسو ، ص  -2
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"فإنو  1:"كىو اضتث على لزـك الشيء"اإلغراءػ 1 يف مثل قولك:" ظتن أقبل يتظلم يا مظلـو
   2ليس لطلب اإلقباؿ لكونو حاصال، كإفتا الغرض إغراؤه على زيادة التظلم، كبث الشكول"

 كأنك حتركو ك تدفعو إىل بث شكواه.
م، ادفعوا عنو الشبهات اليت يبثها األعداء، كمنو : ؿتو: يا للمسلمُت لدينكاالستغاثة -2

 قوؿ أيب حية النمَتم :
 3يػا ظتعد كيػػا للنػاس كلهػػم       كيػػا لغػائبهم يػػومػػا كمػػن شهػػػػدا            

 ؿتػػػػػو؛ كاكبػػػدم، كقػػػػوؿ الشػػػاعػػػػر: :النــدبــــــة -3
 4فػىوىا عىجىبان كىٍم يىدًَّعي اٍلفىٍضلى نىاًقصه ... كىكىا أىسىفان كىٍم ييٍظًهري النػٍَّقصى فىاًضل.             

 : ؿتو: يػػا للمػاء!، يػػا للدكاىػػػي!،  يػػا صتمػػاؿ الطبيعػػػػة!.التعجــــب -4
 كمنػػػو قػػػوؿ الشػػاعػػػػر:

بنا ًكٍيفى اتػَّفىٍقنىا فػىنىا              .5ًصحه ... كىيفٌّ كىمىٍطًومٌّ عىلىى الًغلٍّ غىاًدرً أىيىا عىجى

 : كمػػػػا فػػي قػػوؿ الشػػاعػػػر:الزجــــر والمالمــة -5
مىىتى اٍلمىتىابي أىلىمَّا ... تىٍصحي كىالشٍَّيبي فػىٍوؽى رىٍأًسي ألىمَّا.أىفػيؤىاًدم                 

6 

                                                           
، 2، ج2عبد العزيز عبد اظتعطي عرؼ،  من بالغة النظم العريب ،دراسة حتليلية ظتسائل علم اظتعاين ، عاَل الكتب، بَتكت، ط - 1

 138ـ ( ص1984
: اظتطوؿ شرح تلخيص اظتفتاح ،ت ، عبد اضتميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت،  سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين-2

 .431ىػ ص 1434، 3ط
 . 134،ص1975لتي اصتبورم :شعر أيب حية النمَتم، منشورات كزارة الثقافة ،دمشق ، -3
 .194، ص1957أبو العالء اظتعرم: سقط الزند، دار صادر، بَتكت،  -4
 علـو البالغة البياف كاظتعاين كالبديع للمراغي. البيت بال نسبة يف -5
 .113، ص2البيت بال نسبة :يف اظتنهاج للواضح للبالغة ، ج -6
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يزجر نفسو كيلومها على دتاديها يف غيها كضالعتا، كقد خطو الشيب كىو :»فالشاعر ىنا 
 .1«نذير الفناء، أم فكاف ينبغي أف يرعوم عن غٌيو، كال يتمادل  يف ضاللو

 كمػػن ذلػػك قػػػوؿ اآلخػػػػر :
 يىا مىن ييضيٍّعي عيمرهي ميتىمىادينا ... يف اللَّهًو أىمًسك                  
كىاعلىم بأٌنكى الى ػتىالةى ... ذاىبه كىذىىاًب أىمًسك.                 

2 
فالشاعر ىنا يف مقاـ زجر كلـو كعتاب، ظتن أطلق لنفسو العناف فقادتو إىل تضييع عمره يف 

 اللهو كاللعب،  كناءت بو عن مرضات اهلل، كأغفلتو عن مصَته احملتـو كمآبو اظتقدكر.
:" كذلك عند نداء األطالؿ كاظتنػازؿ كاظتطايػػا كالقبػػور كاألمػػوات ـعالتحســر والتوجّـــ  -6

 3كالويػػل كاضتسػػػرة"
 .53الزخرؼ  ﴾.         ﴿: مثػػل قولػػػو تعػػػاىل

فاهلل سبحانو ظتا دعا عباده اظتسرفُت على أنفسهم باظتعاصي، خٌوفهم من يـو الرجوع إليو 
يـو القيامة،  حينئذ كتد عاقبة أمره خسرا، فينادم بالويل كاألسى كاضتزف كاضتسرة على 

 تفريطو يف طاعة اهلل، كعدـ رتع الزاد ليـو معاده، كلن ينفعو الندـ كاضتسرة كاضتزف كاألسى. 
 .4رزتػػػو اهلل :" كيا ضيعة اإلسالـ بُت األىواء"  –ػو قػػوؿ البشيػػػر اإلبراىيمػػي كمنػ

فالنداء ىنا خرج من معناه األصلي إىل غرض آخر أال كىو التحسر، فالبشَت اإلبراىيمي 
يعرب عن حسرتو كأساه على دين اإلسالـ يف اصتزائر كفلسطُت من الضياع،  بعد اظتخططات 

 الصليبية اليت يقودىا اظتستدمر يف أراضي العركبة كاإلسالـ.
                                                           

 .113، ص 2حامد عوين : اظتنهاج الواضح للبالغة ،ج -1
 .133،ص1985أبو الفضل عبيد اهلل بن أزتد بن علي اظتيكايل، ديواف أيب الفضل اظتيكايل، دار الًتاث ،بَتكت،  -2
 .417عبد الفتاح فيود ، بيسويب ، علم اظتعاين ، ص  -3
، 1ػتمد البشَت اإلبراىيمي:آثار اإلماـ ػتمد البشَتاإلبراىيمي ،رتع :أزتد طالب اإلبراىيمي،دار الغرب اإلسالمي،ط -4

 .108، ص3، ج1997
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 :يمكمنػػو قػوؿ ابػػن الرك 
 يا شىبايب! كأينى ًمٍتٍّ شىبايب؟ ... آذىنػىٍتٍت ًحباليو باٍنًقضابً                  

 1عٍتفى نػىٍفسي على نىعيمي كعتىٍوم ... حتىٍتى أٍفنانًو اللٍّداًف الرٍّطاًب.               
فالشاعر يتحسر على قوات مرحلة عمرية ذتينة ىي مرحلة الشباب، فكأنو يقوؿ:" يا  

شبايب كيا عتف نفسي ىذا أكانكما فأقبال، ألين أحتاج إىل مساعدتكما على سبيل 
 2التجسيم للنفس كالشباب ."

  ﴾         ﴿: : كمنو قولو تعاىلالتشهيـــــر-7

. قاؿ الطاىر بن عاشور: " كالنداء يف يأيٌها الذم نٌزؿ عليو الذكر  للتشهَت بوصف 6اضتجر
. فنداؤىم النيب صلى اهلل عليو كسلم ُّذا الوصف تشهَت بو يف زعمهم، ألف 3اظتنادل بو "

ء، كما ىو إال معٌت بالغي يقصد بو ما يوافق مقاـ مقاعتم نداءىم ال يقصد بو حقيقة الندا
 . 4من التهكم كالسخرية كالتشهَت يف زعمهم"

       ﴿ :ؿتو قولو جل كعال: التــأنيــس وإزالـــة الروع -8

         ﴾ 144األعراؼ. 

 5قاؿ الطاىر بن عاشور :" كالنداء للتأنيس كإزالة الركع ".

                                                           
ديواف ابن الركمي ،شرح أزتد حسن ،دار الكتب العلمية ،بَتكت أيب اضتسن علي بن العباس بن جريح ابن الركمي : -1

  232،ص1،ج3،2002،ط
ػتمد مؤمن صادؽ ،اصتملة الطلبية يف شعر ػتمود سامي الباركدم ، أطركحة دكتوراه ، جامعة أـ درماف ، السوداف،  -2

 .181ـ، ص2012
 .16،ص14الطاىر بن عاشور ،التحرير كالتنوير،ج -3
صتعيد : خصائص بناء اصتملة القرآنية كدالالهتا البالغية يف تفسَت التحرير كالتنوير،أطركحة دكتوراه جامعة أـ إبراىيم علي ا -4

 .583ـ ، ص1999القرل كاظتملكة العربية السعودية 
 . 95،ص9الطاىر بن عاشور: التحرير كالتنوير،ج -5
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كإزالة الركع أنو "أعقب ما كقع أماـ عيٍت موسى عليو السالـ من اندكاؾ  ككجو التأنيس
اصتبل لتجلي اهلل لو، كسقوط موسى مغشيا عليو، فكاف النداء ألجل اإليناس كإزالة الركع 

 .1الذم حل مبوسى"
سورة  ﴾      ﴿: ؿتو قولو تعاىل: الترقيق واالستشفاع -9

. قاؿ ابن عاشور: "ك" ابن أـ": منادل حبذؼ حرؼ النداء، كالنداء ُّذا 150األعراؼ 
، فهاركف عليو السالـ استشفع موسى عليو السالـ بالرحم 2الوصف للًتقيق كاالستشفاع "

األـ  اليت بينهما، قاؿ أبو السعود" كختصيص األـ بالذكر مع كوهنما شقيقُت ظتا أف حق
 .3أعظم كأحق باظتراعاة مع أهنا كانت مؤمنة ، كقد قاست فيو اظتخاكؼ كالشدائد "

 .4كقػػػولك آلخػػػػر: يػػػا لئيػػػػم الطبػػػػع  :التحقيــــر -10
 كمػػا يف قػػػػػوؿ أبػػي العػػالء اظتعػػػرم :: الحنين والشكوى -11

 5دارم كإفتا ... رماين إليها الدىري منذ لياًؿ. فيا بػىٍرؽي لىيسى الكرخي                
فوراء نداء الشاعر للربؽ "حنينو اصتارؼ إىل كطنو، كمرارة إحساسو بالغربة يف تلك الديار 

اليت أرغمتو أحداث الدىر على اظتقاـ فيها بعيدا عن األىل كاألحباب كالشاعر، ىنا ينادم 
الربؽ ليبثو شكواه ، كأنو قد افتقد األىل كالرفاؽ كَل كتد إال مظاىر الطبيعة مالذا يلوذ بو 

 .6ىت تسمع لشكواه كتأسى ألساه"ح
 :الوعيـــــد والتهديــــد -12

                                                           
 .586، صاظترجع السابق -1
 .116،ص9التحرير كالتنوير،ج الطاىر بن عاشور : -2
 .274،ص3أبو السعود :إرشاد العقل السليم ،ج -3
 .2110توفيق الفيل : بالغة الًتاكيب ،دراسة يف علم اظتعاين ) القاىرة ،اآلداب ......( ص  -4
 .97البيت أليب العالء اظتعرم :يف كتاب اظتعاين يف اظتوركث البالغي ضتسن طبل ،ص -5
 .98(ص 2004)مصر، مكتبة اإلنتاف  2ظتعاين يف اظتورث البالغي تأصيل كتقييم ، طحسن طبل : علم ا -6
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 كمثالو قوؿ اعتلهل متوعدا آؿ بكر :
يا لىبىٍكًر أٍنشريكا يل كيلىٍيبىان * يا لىبىٍكًر أىٍينى أىٍينى الًفرار.                   

1 

 .2ياأخي كقولك ظتن تريد أف تشعره بعطفك عليو كػتبتك لو: يابٍت،   :التحبـــب -13
 من ذلك قوؿ اظتتنيب :: العتــاب -14

ـي كأنت اطتىٍصمي كاضتىكىمي              .3يا أعدىؿ النَّاس إالَّ يف معامليت ... فيك اطتصا
 كقػػوؿ الشػاعػػػر: :التذكر -15

أىمىٍنزًلىيتىٍ مىيٍّ سىالـه عليكيما ... ىل اأٍلىٍزميني اٍلالئي مىضىٍُتى ركاًجعي             
4. 

 .5يستعمػل النداء تعبيػرا عػػن مشاعػر النفس اليائسػػة: اليأس وانقطاع الرجاء -16
 قػػاؿ الشػػاعػػػر:
فػىيىا صىاًحيبىٍ رىٍحًلي دىنىا اٍلمىٍوتى فىاٍنزالى ... ًبرابًيىةو ًإيٌن ميًقيمه لىيىالًيىا              

 6 
ىو اسم ظاىر بعد ضمَت متكلم متصو أك » عرفو أبو حياف قائال: : االختصاص-18

قصر حكم أسند لضمَت متكلم أك ؼتاطب على اسم » . كيعرؼ كذلك:7«يشاركو فيو 
. أم: االختصاص 8«ظاىر معرفة يذكر بعده، منصوب بفعل ػتذكؼ كجوبا تقديره أخص

                                                           
 .35مهلهل بن ربيعة: ديواف اظتهلهل ،شرح طالؿ حرب ،الدار العاظتية ،ص -1
 .165، ص1989، 1أزتد ػتمد فارس ، النداء يف اللغة كالقرآف ، دار الفكر، بَتكت، ط -2
 .334،ص1983يب :دار بَتكت للطباعة كالنشر ،بَتكت ،أبو الطيب اظتتنيب :ديواف اظتتن -3
 .1273،ص2ىػ،ج1،1402أبو نصر أزتد بن حامت البابلي :ديواف ذم الرمة شرح أيب نصر ،مؤسسة اإلنتاف ،جدة ،ط -4
 .251، ص  1عبد الرزتن بن حبنكة اظتيداين، البالغة العربية ، ج -5
أشعار العرب ،ت:ػتمد البجادم ،هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،القاىرة أبو زيد ػتمد بن أيب اضتطاب القرشي :رتهرة  -6

  609،د.ت،ص
 .2247، ص 5أبو حياف ، ارتشاؼ الضرب ،ج -7
ػتمد علي السراج : اللباب يف قواعد اللغة كآالت األدب النحو ، الصرؼ البالغة كالعركض كاللغة كاظتثل،  دار الفكر،  -8

 .130ص   1983، 1دمشق، ط
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أخذنا اضترية بالدـ يف ثورة قصر اضتكم على بعض أفراد اظتذكور. كقولنا: ؿتن اصتزائريُت 
 غتيدة خلدىا التاريخ.

ىو ختصيص حكم عٌلق بضمَت باسم ظاىر، صورتو صورة اظتنادل  » االختصاص: -
كقولك: أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا متخصصا من بُت الرجاؿ. أك صورة 

 اظتعرؼ بأؿ أك باإلضافة أك بالعلمية مثل: ؿتن العرب أسخى من بذؿ.  
إذ ليس اظتراد باالسم الظاىر فيها اظتخاطب » النداء ىنا ليس ظتعناه األصلي طلب اإلقباؿ:ف

كإفٌتا اظتراد اظتتكلم نفس،ق كاظتتكلم اليطلب إقباؿ نفسو، كمن أجل ىذا زتل على معٌت 
 .1»االختصاص مبعونة القرائن 

لالفتخار، أك التواضع كإظهار اظتسكنة، أك زيارة بياف  كيأيت االختصاص إما        
 .2« الباعث على االختصاص فخر أك تواضع أك زيادة بياف »كتأكيد.  قاؿ أبو حياف: 

 مثاؿ ما يأيت لغرض التفاخرؿتو:  أنا أتقن العمل أيٌها الرجل . -
إىل عفو ريب كمغفرتو ؿتو: إين أيها العبد مفتقر  كمثاؿ ما يأيت إلظهار التواضع كاظتسكنة -

 كرزتتو.
َّرد تأكيد مدلوؿ الضمَت كقولك: أنا أيها الرجل أتكلم فيما يتعلق » كؽتا يأيت  -

 .3«مبصاضتي
 ىذه ىي أىم األغراض اليت خرج إليها النداء مغادرا معناه األصلي . -

  

 

 

                                                           
 .139-138، ص2عبد العزيز عبد اظتعطي عرؼ : من بالغة النظم العريب ،ج -1
 .2247، ص 5أبو حياف : ارتشاؼ الضرب ،ج -2
 .139،ص2عبد العزيز عبد اظتعطي عرؼ ، اظترجع نفسو ،ج -3
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 أهميتها                             -أقسامها -نشأتها -داوليةمفهوم التالمبحث األول: 
 مفهوم التداولية: -1
اعبذر الثبلثي للتداولية يف اؼبعاجم العربية ىو "دوؿ"، يقوؿ ابن فارس :" الداؿ  :لغة-أ

مكاف ، واآلخر يدؿ  إىلوالواو والبلـ أصبلف: أحدمها يدؿ على ربوؿ شيء من مكاف 
ىل فقاؿ أىل اللغة: إنزاؿ القـو إذا ربولوا من مكاف إ اء، أما األوؿ؛ى ضعف واسًتخعل

، إذا صار من بعضهم إىل بعض، والدولة الشيء بينهممكاف، ومن ىذا الباب تداوؿ القـو 
ن قياس منا ظبيا بذلك م، والدولة يف اغبرب، وإيف اؼباؿ الدولة لغتاف ، ويقاؿ: بل الدولةو 

 ىل ىذا.نو أمر يتداولونو فيتحوؿ من ىذا إىل ذاؾ، ومن ذاؾ إالباب أل
ب يدوؿ إذا مو، يقاؿ: داؿ الثو خر فالدويل من النبت، ما يبس لعااآل األصلوأما         

 1طنو ، أو اسًتخى."بلي، ومن ىذا الباب، انداؿ ب
أي مداولة  يف اؼباؿ....ودواليك،ويف القاموس احمليط:"الدولة :انقبلب الزمن والعقبة        

ا اهلل على األمر، أو تداوؿ بعد تداوؿ......وداؿ يدوؿ دوال ودالة: صار شهرة ....، وأدالن
ياـ، دارت، واهلل تعاىل يداوؽبا بُت الناس، لبة، ودالت األن عدونا، من الدولة، واإلدالة الغم

 2." ، وبالتحريك الذيل اؼبتداوؿىل حاؿيف الدلو، وانقبلب الدىر من حاؿ إوالدوؿ،  لغة 
ين التحوؿ والتبدؿ، سواء فبا سبق يتضح أف داللة اعبذر "دوؿ" ال خيرج عن معا        

ىل مكاف، وىذا يقتضي وجود أطراؼ ومن مكاف إ ىل زمافحاؿ و من زماف إ ىلمن حاؿ إ
شخاص أو األىكذا حاؿ اللغة يف تنقلها بُت مشًتكة يف ىذا التحوؿ والتبدؿ واالنتقاؿ، و 

للغة متحولة اؼبتكلمُت باختبلؼ مواردىم وأغراضهم، يقوؿ خليفة بوجادي:"وتلك حاؿ  ا
                                                           

315، ص2ابن فارس : معجم مقاييس اللغة، ج- 1  
  2ؾبد الدين أبو طاىرؿبمد بن يعقوب الفَتوزآبادي: القاموس احمليط، ت: مكتب ربقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة،مؤسسة الرسالة

1001-1000، ص1، ج8،2005بَتوت، ط  
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بينهم  خرى لدى السامع، ومتنقلة بُت الناس، يتداولوهناحاؿ أ ىلمن حاؿ لدى اؼبتكلم إ
، من اؼبصطلحات األخرى : الذرائعيةكثر ثبوتا هبذه الداللة ولذلك كاف مصطلح تداولية أ

 1قية".ة، السياالنفعي
، اليت ورد يف اعبذر اللغوي للتداولية واؼبعاين اؼبختلفة لو يف اؼبعاجم العربية ىذا ما       
 معناىا خيرج عن التغَت والتحوؿ والتبدؿ أو االنتقاؿ. اليكاد
 أما عن أصل ىذا اؼبصطلح يف القواميس االقبليزية والفرنسية ، فجذوره األوىل باللغة       

ىل اللغة اليونانية ( تعود إpragmaticباللغة االقبليزية )و  ،(pragmatique) الفرنسية
      PRAGMA  وقبد ، " ففي  اليونانية تعٍت )براغما( األشياء اليت جيري عملها ،

( مشتقة من الكلمة البلتينية pragmaticيف القواميس االقبليزية أف كلمة )
(pragmaticus)  تنحدر بدورىاليت( ا عن الكلمة اليونانيةpragmatikos)  يف

يف صيغة اؼبؤنث، وتعٍت )العمل أو الفعل  (pragma-matosصيغة اؼبذكر، و)
Deedوتشرحها قواميس أخرى على أهنا كلمة زبص الشغل أو العمل وقد يعٍت ىذا ،) 

 2األمر يتعلق بكل ما ىو فعلي أو عملي". بأف
("مشتقة من الكلمة البلتينية pagmatiqueكلمة )ويف القواميس الفرنسية قبد         

(pragmatica( اؼبنحدرة بدورىا عن الكلمة اليونانية )pragmatikos  اليت تعٍت )
 3."(pragma)ػػػ (، اؼبعرب عنو يف اللغة اليونانية بactionكل ما يتعلق بالفعل )

                                                           

.248ص ،2009، 1بيت اغبكمة، اعبزائر،ط خليفة بوجادي: يف اللسانيات التداولية،- 1  
موساوي فريدة: اؼبقاـ يف الشعر اعباىلي ، تناوؿ تداويل ؼبعلقيت عمرو بن كلثـو واغبارث بن حلزة: مذكرة ماجسًت، جامعة- 2  

15،ص2004/2005اعبزائر،  
.16اؼبرجع نفسو، ص- 3  
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التداولية عند ب ننتقل لتعريف بعد الكبلـ عن أصل اؼبصطلح عند العرب والغر        
 رب.الغرب والع

 عند الغرب:-1-اصطالحا: ب-ب
   charles  ، ويعترب تشارلزموريسربتعدد تعريفات التداولية عند علماء الغ        

morris طار العاـ لعلم لح "انطبلقا من عنايتو بتحديد اإلأوؿ من استعمل اؼبصط
 فروع:يزه بُت ثبلثة يالعبلمات أو السيميائية، من خبلؿ سب

بُت العبلمات بعضها  (: وىو دراسة العبلقة الشكلية syntaxeو الًتاكيب )أالنحو  -
 البعض.

األشياء اليت تؤوؿ وىو دراسة عبلقة العبلمات ب (semanticوالفرع الثاين: الداللة ) -
 .ليها ىذه العبلماتإ

دبستعمليها : وىو دراسة عبلقة العبلمات pragmaticوالفرع الثالث: التداولية: -
 1ودبؤوليها".

"التداولية ىي  يف كتابو التداولية بقولو: (George Yule)وؿ ويعرفها جورج ي       
 دراسة اؼبعٌت غَت اؼبرئي م، وىي دراسة اؼبعٌت السياقي، وىيدراسة اؼبعٌت الذي يقصده اؼبتكل

إذ ينطوي ،  النسيبأي دراسة كيفية إيصاؿ أكثر فبا يقاؿ، وىي دراسة التعبَت عن التباعد 
مقدار  أو اؼبفاىيمي على خربة مشًتكة حيث يعود اؼبتكلموف القرب اؼبادي أو االجتماعي

، وىذه ىي اجملاالت األربعة اليت و بعدهما حيتاجوف قولو بناء على افًتاض قرب اؼبستمع أ

                                                           

عبد اؽبادي بن ظافر الشهري: اسًتاتيجيات اػبطاب مقاربة لغوية تداولية ،ط،)بَتوت، دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة،- 1 
.21، ص 2004، 1بَتوت، ط  
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متضمنات وؿ ارتكز على العضوية وعلى ىذا التعريف عبورج ي 1هتتم  التداولية بدراستها".
 القوؿ.
وهتتم بقضية التبلـؤ بُت اؼبعايَت  وتعرؼ أيضا بأهنا الدراسة اليت تعٍت باستعماؿ اللغة،      

فالتداولية هتتم بدراسة اللغة أثناء   2".ثية والبشريةيواغبدالرمزية والسياقات اؼبرجعية واؼبقامية 
ها ومؤوليها ودور السياؽ يف ياالستعماؿ مع أمهية العبلقة بُت الرموز والعبلمات ومستعمل

 ذلك.
أيضا :"دراسة هتتم باللغة يف اػبطاب، وتنظر يف الوظبيات اػباصة بو قصد  وىي        

  3تأكيد طابعو التخاطيب".
   بأهنا "دراسة اللغة بوصفها ظاىرة خطابية  ( F.Jacqueويعرفها )ؼ.جاؾ        

 4وتواصلية واجتماعية يف نفس الوقت ".
 anne marieكل من آف ماري ديَت)  جنح وإىل مضموف التعريف نفسو       

diller ( وفرنسوا ريكانايت )Froncios Recanti) التداولية ، إذ ىي :  يف تعريف
 5"دراسة استعماؿ اللغة يف اػبطاب، شاىدة يف ذلك على مقدرهتا اػبطابية".

 مفهوم التداولية عند العلماء العرب:-2-ب
وفق أي اعتبار؟ وعلى أي ضابط نرتكز يف تعريف التداولية؟ ىكذا افتتح صاحب        

"قبل : كتاب التداولية عند العلماء العرب وصدر حديثو عن تعريفو للتداولية حيث قاؿ

                                                           

19،20، ص  2010، 1: ترصبة، قصي العتايب، الدار العربية للعلـو ناشروف، بَتوت، طوؿ: التداوليةيجورج - 1  
من أو ستُت إىل غوفماف ، ترصبة: صابر اغبباشة ،دار اغبوار للنشر والتوزيع، : التداوليةفيليب ببل نشيو- 2 

.18،ص 1،2007سوريا،ط  
68-19اؼبرجع نفسو ، ص- 3  
.19اؼبرجع نفسو، ص- 4  
.26، ص2009-2008موسى صباؿ: ذبليات مفاىيم التداولية يف الًتاث العريب، رسالة ماجستَت، جامعة اعبزائر،  - 5  
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وضع أي تعريف للتداولية أو ربديد مفهومها، نرى أنو من الواجب التساؤؿ عن اؼبعيار 
فعلى أي معيار كبدد ىذا اؼبفهـو ؟ ىل  التداولية. الذي يكوف أساسا يف ربديد مفهـو

كبدده على معيار البنية اللغوية وحدىا؟......ىذا جيعلها مساوية للسانيات البنيوية، فبل 
لى معيار ع هيكوف ىناؾ فرؽ بينهما، وليس ىذا ما تقولو البحوث التداولية. ىل كبدد

، ة تذكر بينو وبُت البنية اللغويةف ال صل، ىذا الضابط فيو إقرار بأاالستعماؿ اللغوي وحده؟
ىل كبدده بناء على  ،حباث التداوليةالنتائج اليت انتهت إليها آخر األوىو ما خيالف أيضا 

تعالق البنية اللغوية دبجاؿ استعماؽبا؟ إف ىذا الصنيع يبدو مربرا ولكنو قد يغفل بعض 
يميا خاصة ؾباالت الفلسفة الصبلت الرابطة بُت العلـو اؼبتشابكة واؼبتكاملة مفاى

 1والتداوليات اللغوية وعلم النفس اؼبعريف وعلـو االتصاؿ".
، معيار االستعماؿ ود صحرواي: معيار البنية اللغويةفهذه معايَت ثبلثة حددىا مسع      

وانتقد كل معيار لوحده، مث  عيار العبلقة بُت البنية اللغوية واالستعماؿ اللغوي،ماللغوي و 
تعريف التداولية جبمع ىذه اؼبعايَت بقولو:" لكنها علم جديد للتواصل يدرس  ىلخلص إ

الظواىر اللغوية يف ؾباؿ االستعماؿ، ويدمج من مث مشاريع معرفية متعددة يف دراسة ظاىرة 
   2التواصل اللغوي وتفسَته".

قوانُت الكلية م كبلمو يف مفهـو التداولية بقولو:"إف قضية التداولية ىي إجياد الليخت       
نسانية للتواصل اللغوي، وتصَت التداولية ؿ اللغوي والتعرؼ على القدرات اإللبلستعما

 3جديرة بأف تسمى علم االستعماؿ اللغوي".

                                                           
مسعود صحراوي:  التداولية عند العلماء العرب ، دراسة لظاىرة األفعاؿ الكبلمية يف الًتاث اللساين العريب، دار الطليعة  - 1

  15،16( ص1،2005للطباعة والنشر، بَتوت، ط
.16اؼبرجع نفسو، ص - 2  
16،17اؼبرجع نفسو، ص- 3  
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:" ىل اللسانيات التداولية بأهنامد حيياتن يف ترصبتو لكتاب مدخل إويعرفها ؿب       
وخطاباهتم،   همثاللغوية يف صلب أحاديلناس لؤلدلة زبصص لساين يدرس كيفية استخداـ ا

 1من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك اػبطابات واألحاديث". كما يعٌت
اللسانيات التداولية ىي لسانيات اغبوار أو اؼبلكة التبليغية، أي  وعرفها كذلك بقولو:"      

اليت تقابل اؼبلكة اللغوية  ،compétence de communicateur ػما يعرؼ ب
 Avram Noam) كما حددىا تشومسكي.compétenceفة الصر 

Chomsky)."2 
ز ؿبمد حيياتن على مقدرة اؼبتكلم على استعماؿ اللغة لتبليغ ففي ىذين التعريفُت رك         

 مقاصده إىل السامع بصورة يفهمها السامع وربقق الغرض من اػبطاب.
النشاط اللغوي دبستعمليو وأساليب وعرفها ؿبمود عكاشة على أهنا:" تدرس عبلقة        

والسياقات واألمناط اؼبقامية اؼبختلفة اليت ينجز  ،استخداـ العبلمات اللغوية يف اػبطاب
وحبث عوامل قباح التواصل فيو، ويدرس استعماؿ اللغة يف اػبطاب وتوظيفها يف  ،ضمنها

حاديثهم وخطاباهتم األمناط التفاعلية، وكيفية استخداـ الناس لؤلدلة اللغوية يف صلب أ
  3من حوار". انووعبلقتها بالسياؽ التواصلي والعبلقات التأثَتية بينهما يف ضوء ما ينتج

 عند العرب:  pragmatiqueمصطلح إشكالية ترجمة 
عند  األلسنيُت العرب فوضى عارمة يف ترصبتو  pragmatiqueيعرؼ مصطلح        

 لينا يف تعدد ترصباتو،اؼبصطلحات اللسانية الوافدة إاقي إىل العربية، شأنو يف ذلك شأف ب
                                                           

،1992د حيياتن، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، اعبيبليل دالش: مدخل إىل اللسانيات التداولية، ترصبة، ؿبم- 1 
.2ص   
.3اؼبرجع نفسو ، ص- 2  
ؿبمود عكاشة ، النظرية الرباصباتية اللسانية )التداولية (، دراسة اؼبفاىيم والنشأة واؼببادئ، مكتبة اآلداب، القاىرة،- 3  
.20، ص1،2012ط  
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بعدة كلمات باللغة العربية،    pragmatique يقوؿ صبيل ضبداوي :"يًتجم مصطلح
 فهناؾ: الذرائعية والتداولية والرباغماتية، والوظيفية واالستعمالية، والتخاطبية والنفعية،

" لكن أفضل  التداولية فيقوؿ:ىل تفضيل مصطلح ح بعد ذلك إ، مث جين1والتبادلية "
يداف اللغة مصطلح يف منظورنا ىو التداولية ألنو مصطلح شائع بُت الدارسُت يف م

ألنو حييل على التفاعل والتخاطب والتواصل بُت األطراؼ اؼبتلفظة و ،  واللسانيات من جهة
  2من جهة أخرى ".

ُت العرب منهم:"أضبد وقد استقر مصطلح التداولية على عند عدد من اللساني       
إدريس مقبوؿ، وعبد اؽبادي بن ظافر الشهري، و اؼبتوكل، وعادؿ فاخوري، وخالد سهر، 

نعماف بوقرة، ومؤيد آؿ و وزينب عبد األمَت، وؿبمود أضبد كبلة،  ومسعود صحراوي،
صوينت، وعلى صعيد الًتصبة، وردت التداولية مقاببل ؼبصطلح األجنيب عند كل من سعيد 

عياشي، وصابر  د القادر قنيٍت، وسيف الدين دغفوس، وؿبمد الشيباين، ومنذرعلوش وعب
  3، وقصي العتايب".اغبباشة، وخالد سهر

وقبد ؿبمود عكاشة استخدـ مصطلح الرباغماتية حيث يقوؿ:"وأرى أف تبقى على       
نو يف لفظها الدخيل، لداللتها على مفهومها الغريب اػبالص، وليس لو مقابل دقيق يعرب ع

 4الدراسات العربية".
وقبد الدكتور ؿبمد يونس علي يستعمل مصطلح علم التخاطب، إذ يقوؿ:"أفضل         

 5بعلم التخاطب وليس بالتداولية أو النفعية أو الذرائعية". pragmatics ترصبة مصطلح 
                                                           

.6، ص2015، 1ؼبثقف، طصبيل ضبداوي: التداوليات وربليل اػبطاب ، مكتبة ا- 1  
6اؼبرجع نفسو،  ص- 2  
.17-16، ص2012العزاوي: التداولية يف الفكر النقدي، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل،  العراؽ،  كاظم جاسم منصور- 3  
.7ؿبمود عكاشة: النظرية الرباصباتية اللسانية، ص- 4  
.7صبيل ضبداوي، اؼبرجع نفسو،ص- 5  
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بعلم صطلح األجنيب من جانب آخر" ترجم ؿبمد علي اػبويل يف معجمو اللغوي اؼب        
 1987ويف عاـ  ،و مرادفا للسيميائيات، ويعاجل الرموز اللغوية وغَت اللغويةالرموز وجعل

الفاسي الفهري يف معجم اؼبصطلحات على التداولية  مصطلح الذريعيات أطلق عبد القادر 
 1، وترصبو كل من د.ميجاف الرويلي و د.سعد البازعي بالذرائعية اعبديدة".

، يتوجب على  pragmatiqueاؼبصطلح األجنيب يف ترصبةا التعدد ومن ىذ       
 اعبهود من أجل توحيد اؼبصطلح األلسٍت. تظافراللسانيُت العرب العمل على 

 روافد الدرس التداولي المعاصر:  -2
وإمنا لو امتدادات إف أي علم من العلـو اؼبختلفة اؼبعاصرة مل يوجد من عدـ ،       

من مصادر  منها، واللسانيات التداولية أحد ىذه العلـو استمدت مادهتا ومصادر انبثق
معرفية وفلسفية، " فاألفعاؿ الكبلمية مثبل مفهـو تداويل منبثق من مناخ فلسفي عاـ ىو 
الفلسفة التحليلية، وكذا مفهـو نظرية التخاطب الذي انبثق من الفلسفة اغبديثة، أما نظرية 

 .2علم النفس ) اؼبعريف....وىكذا..(" اؼببلءمة فقد ولدت من رحم
  بيرس وسيميولوجيا سوسير: سيميوتيكا –التبشير بالتداولية  -أ

 بَتس"إف اؼبتفحص للسيمياء بوصفها منهجا علميا معاصرا جيد ؽبا أصلُت مها       
(Charles Sanders Peirce)(1839-1914 ،بوصفو منطقيا )

( بوصفو لسانيا،  1857-1913) (Ferdinand       de Saussure)وسوسَت
ية منذ وقت مبكر، قد يعود إىل ألف ة الرواقوقد ظهرت عند البحوث السيميائية يف الفلسف

                                                           

.17، نقبل عن كاظم العزاوي، التداولية يف الفكر النقدي، ص222: معجم علم اللغة النظري، صؿبمد علي اػبويل- 1  
.17مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص - 2  
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، حيث عرؼ ابن خلدوف السيميولوجيا بأنو: 1"سنة، وردبا ألفي سنة، وكذلك عند العرب
لـو "علم يعٌت بأسرار اغبروؼ والسحر والطلسمات، إال أف نشأتو كانت يف أحضاف ع

 2ـبتلفة كالببلغة واألصوؿ والتصوؼ واؼبنطق والفلسفة وغَتىا ".
ـ، يف 1960يف تاريخ مبكر يعود إىل عاـ ( John Loke)جوف لوؾ "وقد أكد        

تصنيفو جملاالت الدرس العلمي أف اؼبنطق كاف ؾبرد فرع من زبصص أوسع منو ىو 
اليت تشمل دراسة العبلقات اؼبستعملة يف الفهم والتواصل، وتأثر بَتس بلوؾ  السيميائية

 3."آخر للسيميولوجيا أظبافهومو العاـ كما يعتقد بَتس إال واضح، فليس اؼبنطق دب
  "وقد قسم بَتس العلـو إىل ثبلثة أقساـ ىي:      

والفلسفة، أو :كالرياضيات والعلـو  sciense de discoveryعلم االكتشاؼ -1
 بعبارة أخرى ىو تلك العلـو اؼبهتمة باكتشاؼ اغبقائق اعبديدة وتكديسها.

: وىو ال يعطي حقائق جديدة، بل يعٍت  sciense de reviewعلم اؼبراجعة: -2
 تنظيم وتصنيف اغبقائق اؼبكتشفة يف الصنف السابق.

ية ويتضمن اعبزء : ويهتم بالقضايا التطبيق pratical scienseالعلم التطبيقي: -3
 األكرب، ومنها ما يسمى اليـو بالتكنولوجيا.

ء ىل ثبلثة أقساـ وىي : ما وراتنقسم الفلسفة اليت تنتمي إىل الصنف األوؿ إ        
ىل : علم اعبماؿ وعلم األخبلؽ وعلم الطبيعة، وظاىراتية ومعياريتية، واؼبعيارية تنقسم إ

                                                           
  عمر بوقمرة، التداولية، اعبذور والروافد، ؾبلة آفاؽ علمية، دورية نصف سنوية تصدر عن اؼبركز اعبامعي لتامنغست، اعبزائر ،-1

  4-3، ص2017، أبريل 13العدد
4اؼبرجع نفسو، ص  - 2  
.4اؼبرجع نفسو، ص- 3  
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سوسَت يف التبشَت بعلم يدرس العبلمة يف صدر اغبياة اؼبنطق والسيمياء ، ىذا وقد ساىم 
 1."كاف وقع يف البحث التداويل االجتماعية ، وىذا ما

 الموسعة عند بيرس: ة اللغويةمالعال -ب
ىل العبلمة، حيث قسمها إىل نظرتو اؼبوسعة إ"ولية عند بَتس ىو لعل ما أفادتو التدا       

 ثبلثة أنواع:
: وتكوف العبلقة فيما بُت اؼبصورة واؼبوضوع قائمة على  Symbolالعبلمة الرمز: -أ

الوضع واالصطبلح والعرؼ، وىذا ىو الظاىر يف العبلمات اللغوية كاتفاؽ الناس أف يكوف 
 اللباس االسود دليل على اغبزف واألبيض دليل على الفرح.

: وتكوف العبلقة فيما بُت اؼبصورة واؼبوضوع قائمة على أساس iconالعبلقة األيقوف: -ب
الشبو، أي أهنا تدؿ على موضوعها بأف ترظبو أو رباكيو، ولذلك البد من أف تطابقو أو 

 تشاركو يف بعض الصفات، كما ىو اغباؿ يف الصور الفوطوغرافية والرسومات اؼبعمارية.
ما بُت اؼبصورة واؼبوضوع عبلقة ؾباورة، : وتكوف العبلقة فيIndexالعبلمة اإلشارة: -ج

حبيث تكوف العبلمة وما تشَت إليو طرفا يف وضعية وجودية واحدة، كما ىو اغباؿ بالنسبة 
 للدخاف والنار، واألثر واؼبمر ، واغبمرة واػبجل.

وىذه التفسَتات والشروح الوافية للعبلمة وأنواعها اللغوية وغَت اللغوية من قبل بَتس        
لت األخَتة تبدو وكأهنا عبلمات مساعدة لؤلوىل، أو سياقات تضبط اؼبعٌت، ولذلك  جع

اؼبدلوؿ -كانت العبلمة عنده ثبلثية األبعاد: اؼبمثل أو اؼبصورة، الداؿ عند سوسَت، واؼبفسرة

                                                           

.4اؼبرجع نفسو، ص- 1  
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واؼبوضوع وىو الشيء اػبارجي والذي أقصاه سوسَت من حبثو، وىو يف ذاتو  -عند سوسَت
 1سو عبلمة، وحُت نفكر فنحن عبلمة....."عبلمة، فاالنساف نف

 الفلسفة التحليلية وإسهاماتها في نشأة الدرس التداولي المعاصر: -ج
، فاألمر يبدو صعبا، ألهنا يف دقيق وشامل للفلسفة التحليليةإذا حاولنا إجياد تعر         

واالبستمولوجية، سم بتعدد اؼبعارؼ واالذباىات وتباين اغبدود اؼبنطقية والفلسفية :"تت
"فبلسفة التحليل ال ديثلوف يف حقيقة األمر تيارا واحدا  اسموأولئك الذين نطلق عليهم 

تعرؼ حينا باسم التحليل اللغوي "وتارة ذبمعو أىداؼ واحدة وطريقة تفكَت واحدة .....و 
خرى باسم التحليل اؼبنطقي، وأطلق عليها يف مرحلة من مراحل تطورىا باسم "فلسفة أ

 2فورد" أو فلسفة اللغة العادية ".أكس
 "وتتميز الفلسفة التحليلية جبملة من اؼبيزات واػبصائص ىي:        

اعًتافها بدور اللغة الفعاؿ يف الفلسفة، أو ما ديكن أف نسميو اذباىها الشعوري اؼبتزايد -1
 كبو اللغة.

 جزءا.اذباىها إىل تفتيت اؼبشكبلت إىل أجزاء صغَتة ؼبعاعبتها جزءا -2
 خاصيتها اؼبعرفية.-3
  3."( لعملية التحليلintersubjective) اؼبعاعبة اؼبشًتكة بُت الذوات-4

وقد ظهر االذباه الفلسفي التحليلي " يف العقد الثاين من القرف العشرين بالنمسا         
Gottlob Fege  (1848-1925 )على يد الفيلسوؼ األؼباين غوتلوب فرجييو 

                                                           

.5-4اؼبرجع نفسو، ص- 1  
(1984،  2ؿبمد مهراف رشواف: مدخل إىل دراسة الفلسفة اؼبعاصرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاىرة،ط- 2  
153ص  
.155-154اؼبرجع نفسو، - 3  
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بكتابو أسس علم اغبساب،  ومن أىم التحليبلت اللغوية اليت أجراىا على العبارات اللغوية 
وعلى القضايا سبييزه بُت مقولتُت لغويتُت تتبايناف مفهوميا ووظيفيا، ومها اسم العلم واالسم 

وؿبموؿ يسند إىل  ،، فهي تتكوف من طرفُت، اسم علمملية القضية اغبعماد موؿ، ومها احمل
 العلم، وبُت فرجييو أف احملموؿ يقـو بوظيفة التصور أي يقـو بإسناد ؾبموعة مناسم 

ىل فرد معُت وىو عاجز سباما نو يشَت إإما اسم العلم ف، أاػبصائص الوظيفية إىل اسم العلم
 ويتميز االسم احملموؿ عن اسم العلم دبيزتُت: عن استخدامو كمحموؿ،

ينما الوظيفة األساسية ىل شيء فردي معُت، بشارتو إإ الوظيفة األساسية السم العلم ىي -أ
د إىل اسم سنداللتو على تصور، أي على ؾبموعة من اػبصائص اليت ت للمحموؿ ىي

 ىل اسم العلم ليعطيو معٌت.العلم، فهو حيتاج إ
أف ألفاظ التسوير )كل وبعض...( ليس ؽبا معٌت حقيقيا إذا دخلت على علم، بل قد -ب

 1."دخلت على ؿبموؿ أفادت معٌت جديدا تفسد معناه، وإذا 
ويعترب ما جاء بو فرجييو ثورة فلسفية على اؼبثالية اؽبيجيلية:" فاعبديد الذي جاء بو          

، زه بُت اسم العلم واالسم احملموؿىو رؤيتو الداللية خصوصا سبيي-يف نطاؽ البحث اللغوي
ربط وبُت اؼبرجع واؼبعٌت، ؿبدثا قطيعة معرفية ومنهجية بُت الفلسفتُت القددية واغبديثة، كما 

 2حالة واالقتضاء".بُت مفهومُت متداولُت مها اإل
وقد تأثر دبنهج فرجييو فبلسفة كثر منهم " الفيلسوؼ النمساوي لودفيغ           

(، فانتقد الوضعانية 1889-1951) (Ludwig Wittgenstein) فتجنشتاين
اؼبنطقية، وأسس اذباىا فلسفيا  جديدا أظباه: فلسفة اللغة العادية، وقوامها اغبديث عن 

                                                           

19-18ي: التداولية عند العلماء العرب، صمسعود صحراو  - 1  
20-19اؼبرجع نفسو ، ص - 2  
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نساف العادي، وقد ذىب فتجنشتاين إىل أف اؼبعٌت اللغة، وطبيعة اؼبعٌت يف كبلـ اإلطبيعة 
 1الصاـر ".وال ؿبددا، ودعا إىل تفادي البحث يف اؼبعٌت اؼبنطقي  بتاليس ثا

، فاػباصية األساسية للفبلسفة التحليليُت ىي دراسة اللغة وتوضيحها وعليو         
واالىتماـ هبا، فهم" ال ينظروف إىل اللغة على أهنا ؾبرد وسيلة، بل على أهنا أيضا ىدؼ من 

وبذلك تعترب الفلسفة التحليلية "ردة فعل قوية على الفكر  .2أىداؼ البحث الفلسفي"
أنكرتو على ذلك الفكر أنو مل يلتفت إىل اللغات  ما أىمالفلسفي القدمي برمتو، ومن 

وة والتكفَت عن ىل ردـ ىذه اؽبا تستحق من الدراسة والبحث فسعت إالطبيعية، ومل يوؽبا م
أي مشروع فلسفي  تبارىا أوىل األولويات يفلدراسة باعىذا الذنب بازباذ اللغة موضوعا ل

يتوخى فهم الكوف ومشكبلتو فهما صحيحا.....وال سبيل إىل ذباوزىا من أجل فهم 
ف صبيع اغباالت اؼبوضوعية لشؤوننا، وصبيع وبالكائنات البشرية، إذ إعبلقتنا بالعامل 

ئم على أساس لغوي إف العبلقات الذاتية مع األفراد واجملتمع، ومع تاريخ اعبنس البشري، قا
أراد أف يكوف لو معٌت، فالطابع اللغوي مرتبط دائما وأبدا بالفهم، ماداـ اؼبعٌت الذي تنقلو 
لنا اللغة ال يصَت ملموسا إال على ىذا النحو، فالوجود الذي ديكن أف يكوف مفهوما أوال 

 3ىو اللغة ".
للغة اىتماما كبَتا، وجعلتها ؿبل وعليو ، ديكن القوؿ بأف الفلسفة التحليلية أولت ا       

دراسة وتوضيح وربليل بتفتيت وتفكيك مشكبلت كربى إىل أجزاء صغَتة ؼبعاعبة كل جزء 
 ودراستو على حدة، ومن مث معاعبة اؼبشكلة الكربى اؼبكونة من ىذه األجزاء.

 :طالب أو اؼببادئ تتلخص يف ثبلثةوديكن إصباؿ مفهومها يف " صبلة من اؼب         
                                                           

.20اؼبرجع نفسو، ص - 1  
.156ؿبمد مهراف رشواف، مرجع سابق، ص- 2  
21-20مسعود صحراوي، مرجع سابق، ص - 3  
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 ضرورة التخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القدمي، وخاصة جانبو اؼبيتافيزيقي. -
 الفلسفي.  ىتماـ الفلسفي من موضوع نظرية اؼبعرفة إىل موضوع التحليلتغيَت بؤرة اال -
ذبديد وتعميق بعض اؼبباحث اللغوية، والسيما مبحث الداللة والظواىر اللغوية             -

    1اؼبتفرعة عنو ".
 ىذا وقد سبثلت الفلسفة التحليلية يف ثبلثة اذباىات ىي:      

االذباه الوضعي اؼبنطقي: الذي صدر عن حلقة "فينا" اليت تشكلت من ؾبموعة من "
 M.sclick  (1882-1936 )الفبلسفة والرياضيُت التفوا حوؿ "مورتس شليك " 

ـ، ومن أعضائها البارزين جبانب "شليك": 1992عندما اشتغل بكرسي الفلسفة عاـ 
" ، و"أتونوارث R.carnap، و" رودلف كارناب  F. wiseman"فيدريك فايزماف" 

O.neurath ت فاجيل "، "وىربرH.Fugal و" فيكتور كرافت ،"V.Kraft"2. 
 أصحاب ىذا االذباه بُت وظيفتُت أساسيتُت مها: زمي         

اليت تستخدـ اللغة أداة تشَت إىل وقائع وأشياء موجودة يف العامل  الوظيفة المعرفية-1"
 صويرا ؽبذه الوقائع وتلك األشياءاػبارجي فتكوف بذلك ىذه اللغة ت

مشاعر وانفعاالت نساف للتعبَت عن لية: وىي اللغة اليت يستعملها اإلالوظيفة االنفعا-2
خبلؽ فة العبارات اليت تعاجل مسائل األذبوؿ يف خاطره، ويدخل يف نطاؽ ىذه الوظي

 .3"واؼبيتافيزيقا واعبماؿ
يرة بالتحليل "ىي اللغة واللغة اليت اعتمد عليها أصحاب ىذا االذباه ورأوىا جد          

أدرؾ ىؤالء الفبلسفة أف على تصور جيعلها خاطئة.....ف نطوي، ألف اللغة العادية تاؼبثالية
                                                           

.22-21اؼبرجع نفسو، ص - 1  
.179ؿبمد مهراف رشواف، مرجع سابق، ص -2  

.23اعبزائر،ص-، اؼبكوف التداويل يف النظرية اللسانية العربية، أطروحة دكتوراه، جامعة اغباج ػبضر باتنةليلى كادة- 3  
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يوب اللغة العادية ....قواعدىا بناء لغة اصطناعية ديكن من خبلؽبا اجتناب ع مهمتهم ىي
لفاظ اؼبعتادة يف إلضافة إىل األالقواعد العادية للمنطق، تكوف مفرداهتا األساسية با ىي

 1ة اؼبباشرة ".اؼبنطق والرياضيات، ألفاظا تعرب عن اؼببلحظ
عندما أحس أف اللغة "لكن "كارناب " رائد ىذا االذباه غَت موقفو اذباه اللغة            

وىل، الواقع، وتعبَت عنو بالدرجة األ ليست ؾبرد قواعد تبٍت صببل وتركبها، بل ىي داللة على
ىل للغة، إ الًتكيب اؼبنطقي عن يوفكتب وؿ  الذي  ا شهدت أفكاره ربوال من الطور األوهبذ

حيث  ـ1942 دايةىل السيمانطيقا، وكاف ذلك بالثاين الذي انصب اىتمامو فيو إ الطور
وىو ما دفعو   2،" 1947نشر كتابو "مقدمة إىل السيمانطيقا، وكتابو اؼبعٌت والضرورة سنة 

دراكو  أف الداللة تضيف إىل ذات جذور براغماتية، انطبلقا من إتأسيس فلسفة "ىل إ
 3النحو قوة توجيو من شأهنا أف تكسب عبارات اللغة قدرا من اؼبعقولية والرباغماتية".

وهبذا كانت أعماؿ ودراسات "كارناب" منطلقا لنشأة التداوليات اؼبعاصرة اؼبرتبطة          
زي مكانة خاصة يف قباازية، حيث أولت اعبانب اإلقبفعاؿ الكبلـ أو األفعاؿ اإلأساسا بأ

ربليل الكبلـ، وفق متغَتات الوضع اؼبقامي واػبلفية النفسية واؼبعرفية للمتكلم، وعبلقاتو 
  4باؼبستمع ومقتضيات اؼبقاـ اػباصة والعامة".

قبازية ودور السياؽ واؼبقاـ يف العملية التواصلية، إال ورغم ىذا االىتماـ باألفعاؿ اإل         
 االذباه للغات الطبيعية جعلهم يبتعدوف عن صميم البحوث أف إقصاء أصحاب ىذا

ي القدرات التواصلية العجيبة اليت سبتلكها اللغات التداولية، فكانت دراساهتم " تقص
                                                           

.24-23اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.128، ص1985ؿبمود فهمي زيداف: يف فلسفة اللغة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بَتوت،- 2  
.25، نقبل عن : ليلى كادة : اؼبكوف التداويل، ص44لقوؿ ، صينظر مسعود صحراوي: األفعاؿ اؼبتضمنة يف ا- 3  
عبد السبلـ عشَت: عندما نتواصل نغَت، مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واغبجاج ،إفريقيا- 4  

.69، ص2006الشرؽ ،اؼبغرب،  
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وهتتم ببناء  ،اما من نشاطها العلمي الدراسيبل تستبعد تلك  اللغات وتقصيها سب الطبيعية،
ة احملدودية والرظبية والتخصص العلمي ؾباؿ تواصلي يف غاي لغات بديلة مقصورة على

التواصلية اغبقيقية للغات الطبيعية إال يف استعماؽبا وبينما ال تظهر القدرات  ،الضيق احملدود
 1."العادي، أي من قبل اؼبتكلمُت العاديُت يف اغبياة الطبيعية العادية

 الظاهراتية اللغوية :-2
-Edmund Husserl    (1859ؿ" سر يعد الفيلسوؼ األؼباين "إدموند ىو          
، والظاىراتية ىي:" علم يبحث ذباه الظاىرايت يف فلسفة اللغةىذا اال( من أبرز رواد 1938

منهج يهدؼ إىل فهم  وي حولو صبيع العلـو اعبزئية، فهييف كيفية إقامة علم كلي قبلي تنط
أيضا:" دراسة جوىر  وىي 2اؼبضامُت العقلية اليت تنطوي عليها الظواىر العملية الكلية ".

نساف أو العامل من غَت إذ تعتقد أنو ال ديكن فهم اإل ،جود، إهنا العودة إىل جواىر الو األمور
 3ا ، تكلفهما تصنعهما (، إهنا فلسفة التعايل".ما )اصطناعيتهماالنطبلؽ من وثائقيته

 Paulركتشاؼ  الكبَت للظاىراتية، يعرفها بوؿ ريكو وتعد القصدية اال          
Ricoeur ال لدقيق، أف فعل استهداؼ شيء ماالقصدية يف معناىا ا عٍتبقولو:" وت ،

يز للمعٌت اؼبقصود، وىو يز وإعادة التمييتحقق ىو ذاتو إال من خبلؿ الوحدة القابلة للتمي
( أو االرتباط اؼبتبادؿ القصدي للهدؼ Le noemeما يدعوه ىوسرؿ اؼبعٌت اإلدراكي)

 يف اإلدراكيي اإلدراكي، وفضبل عن ذلك تنضاؼ إىل ذلك الوعي الذي ىو موضع الوع

                                                           

، نقبل عن : ليلى47 ، صينظر: مسعود صحراوي : األفعاؿ اؼبتضمنة يف الدوؿ بُت الفكر واؼبعاصر والًتاث العريب- 1  
26كادة: اؼبكوف التداويل، ص  

، 11، ص1958إدموند ىوسرؿ: تأمبلت ديكارتية،  ترصبة تيسَت شيخ األرض، دار بَتوت للطباعة والنشر، بَتوت ،  ينظر -2
  .26نقبل عن : ليلى كادة ، اؼبكوف التداويل يف النظرية اللسانية العربية، ص

.49، ص2008، 1يا اللغة  عند مارتن ىيدجر، منشورات االختبلؼ،اعبزائر، طإبراىيم أضبد: أنطولوج- 3  
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شكل طبقات مًتاكبة نتيجة نشاطات تركيبية يسميها ىوسرؿ" تكوين" ) تكوين الشيء، 
 1تكوين الفضاء، تكوين الزماف(".

وقبد ىوسرؿ قد ميز " داخل بنية الفعل القصدي بُت قطبُت رئيسيُت : اعبانب          
الفعل اؼبتجو كبو موضوع ، أو  noesisالقصدي ويسميو " النوئزيس " الذايت للفعل 

، أو اؼبوضوع noemaصدي، واعبانب اؼبوضوعي للفعل القصدي يسميو " النوئيما " ق
اؼبشار إليو من خبلؿ فعل قصدي، فالنوئزيس والنوئيما يناظراف اعبانب الذايت واؼبوضوعي 

ومها أيضا يناظراف ما أصبح يسميو يف أعمالو اؼبرتبطُت معا داخل وحدة اػبربة القصدية، 
 Cogite  ."2األخَتة بالذات اؼبفكرة أو فعل التفكَت 

وبعد كبلـ ىوسرؿ عن الفعل القصدي " ركز على خصوصية  مرجع اػبياؿ اغبر،         
حسية ، باعتبارىا أفعاال ال تفصح عن موجودات مفردة،  اعترب سبثبلت اػبياؿ اغبر سبثبلتف

ضوي، ماداـ يصحب ة منطقية خدمة للمعرفة فهو سبثل قأما اػبياؿ اغبر الذي يتحقق بصور 
 3التفكَت يف الوقائع وتبليغها".

 بٌت ىوسرؿ تصورا عاما لكيفية حدوث التواصل بُت اؼبتكلم واؼبخاطب يف مؤلفو        
كوف فت ،يف األصل ألداء وظيفة االتصاؿ ية "، قوامو أف التغَتات توضعنطق" البحوث اؼب 

ها اؼبعٌت يف أفعاؿ عقلية معينة ربمل مقاصده، ويرغب اؼبتكلم الكلمات اليت يوظفها ويهب
شًتاؾ فبكنا إذا فهم اؼبستمع قصد تمع يف ىذا اؼبعٌت، ويصبح ىذا االيف أف يشًتؾ اؼبس

                                                           
حساف بورقية، عُت للدراسات والبحوث االنسانية -بوؿ ريكور:  من النص إىل الفعل أحباث التأويل، ترصبة ؿبمد برادة -1

  .20، ص2001، 1واالجتماعية، القاىرة ،ط
،.2والتوزيع، بَتوت، ط سعيد توفيق: اػبربة اعبمالية : دراسة يف فلسفة اعبماؿ الظاىراتية، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر- 2 

32ص ،1992   
.27ليلى كادة، مرجع سابق، ص- 3  
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اؼبستمع أف اؼبتكلم ال ينطق أصواتا فحسب، بل إمنا ويتحقق ذلك إذا أدرؾ  ،اؼبتكلم
 1خياطبو".
أهنا انغمست يف البحث يف أطر فكرية أكثر ا يؤخذ على الظاىراتية اللغوية "وىذ         

راحت تتساءؿ عن قطب األساس وىو بداية اغبدث اللساين يف  ، إذمن الكينونة اللغوية
"اؼبرحلة السدديية"،  واليت ىي مرحلة ذىنية  سوسَتأعماؽ الوجداف، وىو الذي يسميو دي 

ما قبل وجودية ، فهي يف غاية التجريد، وال عبلقة ؽبا باالستعماؿ اللغوي، وال بظروؼ 
استخداـ اللغة، وال بأحواؿ أطراؼ اغبوار، وال دببلبسات التواصل، وال بأغراض اؼبتكلمُت، 

مايل العادي للغات الطبيعية كمبدإ تعالظاىرايت ال يتبٌت البعد االس ومن ىنا فإف اؼبنظور
باستثناء مبحث القصدية الذي تناولو أصحاب   2أساسي، ومن مث فهو اذباه غَت تداويل."

 ىذا االذباه على رأسهم ىوسرؿ.
إىل  يتزعم ىذا االذباه فتجنشتاين ورسل ،" فاذبو فتجنشتاين: فلسفة اللغة العادية –3

ذىب "رسل" إىل أف الفلسفة ال  يف حُت اللغة العادية باعتبارىا وسيلة للعمل الفلسفي،
 3تقـو إال بلغة فنية، ؽبا مصطلحاهتا اػباصة ومنهجها اػباص ".

ليل حدود لفت انتباه الفبلسفة إىل رب"إف مكانة ىذا الفيلسوؼ ال تقف عند          
ف اللغة بل نبههم إىل أ More يسبقو إليو " مور" اللغة العادية فحسب، وىو األمر الذي

 4."و بطبلنوى صحة ما تقولو من عبارات أالعادية ىي اؼبعيار الذي كبكم بو عل

                                                           

.28اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.23مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص- 2  
.43فلسفة اللغة،صؿبمود فهمي زيداف، يف - 3  
، ،1صبلح إظباعيل عبد اغبق: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ، دار التنوير للطباعة والنشر، بَتوت، ط- 4  

.34، ص1993  
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بداية شيوع ىذا االذباه التحليلي الفلسفي كانت " يف كمربيدج على يد ؾبموعة          
وديكن أف نطلق على ىؤالء شتاين، ما فجتسفة الذين تأثروا بشكل مباشر إىل حد من الفبل

سم مدرسة"مدرسة كيمربيدج" على الرغم من أهنم ال يشكلوف مدرسة فلسفية اؼبعٌت ا
 " و" مالكـو J.Wisdamالدقيق....وأىم شخصياهتا:" جوف وزـو 

N.Malcolm" ، 
 ، و" واسكومب M.L.Azerowits، و"ليزرويتز" G.A.Paul" ج.أ.بوؿ" و
""Anscombe"   " و"غايزماف ،Waismann."1  

" من كمربيدج إىل أكسفورد ربت زعامة ىتماـ بو مث انتقل ىذا االذباه وتزايد اال         
"  Strawson" و"سًتاوسوف J.Austinوستُت " و "جوف أG.Ryle"جلَتت رايل

 warnock".2" و "أرنوؾ Hare" و "ىَت Hamashireر شايو" ىام
حركة فلسفية اليت عرفت باسم "مدرسة دراسات ىؤالء العلماء، شكلت "         

واللغة اليت انكب فبلسفة  3أكسفورد أو فبلسفة أكسفورد" أو " فلسفة اللغة العادية ".
، ىذه اللغة يف ضبط مفهومها 4"مدرسة أكسفورد على "فحص منطقها ىي اللغة العادية

"عادي" تكوف يقوؿ رايل:" عندما يتحدث الناس عن استعماؿ اللغة العادية،  فإف كلمة 
" و"شعري" و سري" و "اصطبلحييف مقابلة ضمنية أو صرحية مع " غَت مألوؼ" و"

"رمزي" أو أحيانا "قدمي" وتعٍت كلمة عادي: مشًتؾ وعامي ودارج وطبيعي وغَت رمزي 
تعارض عادة مع األساليب اليت تعرؼ قلة من الناس  وعلى كل لساف، وكلمة عادي على

                                                           

.180ؿبمد مهراف رشواف: مدخل إىل دراسة فلسفة اللغة اؼبعاصرة، ص -1  
.181-180اؼبرجع نفسو، ص -2  

.14صبلح إظباعيل عبد اغبق، ص- 3  
.17رجع نفسو، صاؼب- 4  
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ناعية للمحامُت، ل اؼبصطلحات الضمنية والرموز االصطفقط كيفية استعماؽبا، مث
 1قتصادييُت والفبلسفة ورسامي اػبرائط ، والرياضيُت واؼبناطقة الرمزيُت".والبلىوتيُت واال

فنظروا إىل اللغة بوصفها " سفورد أبعادا أخرى لفلسفة اللغةأعطى فبلسفة أك         
واللغة، ومقاصد اؼبتكلم وأدائو اللغوي والتعبَتي نسانيا، ودرسوا العبلقة بُت اؼبتكلم سلوكا إ

، وقد حصر ىذه األوجو (بالقوؿ ل الداخل يف القوؿ، والفعل اغباصلالفع)واإليعازي 
  2."فعل القوؿ أوستُتلالثبلثة 

مر البحث يف ىذا االذباه خبطوات و" قد كانت اػبطوة اغباظبة يف ىذا قد سبت يف         
القرف، وذلك من خبلؿ أحباث ىامة مل تتناوؿ صبيع فروع الفبلسفة اػبمسينيات من ىذا 

فحسب، بل قامت بتحليل بنية اللغة العادية برمتها، وكانت ترمي إىل اكتشاؼ القواعد 
اليت جيب مراعاهتا يف أي استعماؿ ألي  طبيقها بشكل كلي، وىي تلك القواعداليت ديكن ت

اف ؽبذا التعبَت أف يقـو بعملية التواصل ك تعبَت لغوي ربت أي ظرؼ من الظروؼ، إذا
  3بشكل  واضح ".

أوسنت من رواد مدرسة أكسفورد " فهو مل يكن يهدؼ للوصوؿ إىل الفروؽ الدقيقة         
اليت يتم الكشف عنها يف االستعماالت العادية لؤللفاظ ذات اؼبغزى، والضوء الذي ديكن 

الت تنظيما ضا يهدؼ إىل تنظيم الدالأف تلقيو على اؼبشكبلت الفلسفية، بل كاف أي
، لكي يرسم خريطة تنظيم من قاـ دبسح فلسفي للغةشبو ما يكوف جديدا ومفيدا، فكاف أ

عليها االستعماالت اؽبامة اليت نعرفها بالفعل، وكيف ديكن أف تتحدد عليها مواقع 

                                                           

22-21اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.3ليلى كادة: اؼبكوف التداويل يف النظرية اللسانية العربية، ص- 2  
.199ؿبمود مهراف رشواف: مدخل إىل دراسة فلسفة اللغة اؼبعاصرة، ص- 3  
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االستعماالت  لو كانت ترمي إىلخرى اليت ربتاج إليها، ويبدو أف كل أعمااالستعماالت األ
 1قبازية".اإل

يف دراسة فلسفة اللغة " وخاصة يف ربليلو للمعٌت لدى  Grice يساوقد ساىم غر         
قلة نهنا نظريتو يف االقتضاء التخاطيب" بأ اؼبتكلم أو النظرية القصدية يف اؼبعٌت، كما توصف

فبلسفة اللغة العادية نوعية بدأ هبا عهدا جديدا يف علم االستعماؿ، ويشًتؾ " غرايس" مع 
 2جتماعية".يده على أف اللغة العادية ظاىرة ايف تأك
االذباه الوضعي اؼبنطقي، والظاىراتية ذباىات الثبلثة للفلسفة التحليلية، ىذه ىي اال       

 اللغوية، وفلسفة اللغة العادية.
 أقسام التداولية:-3

واسعا، وبذلك ظهرت ؽبا فروعا  هافيتطورا وأصبح ؾباؿ البحث عرفت التداولية       
 وتقسيمات منها:

 : جعلها يف اذباىُت:(Francoise Armingad)أرمنيكو تصور فرونسواز -1
 تداولية اللغات الشكلية وتداولية اللغات الطبيعية:-أ

يف  ذباه الكانطيتلك " التداولية اليت نشأت من االنعٍت بتداوليات اللغات الشكلية        
اللغة مث التقت بتحليل فبلسفة اللغة العادية بدءا من السبعينيات، السيما عند 

مع ( ....وىي ذبHanson ()1974) سوف( مث ىانStalnaker( )1972)الناكرست
 من األفكار، من اؼبشكبلت، من النظريات اؼبشًتكة ؼبناطقة كبو ) مونتاجو اعدد

                                                           

.200-199اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.31ليلى كادة: اؼبكوف التداويل يف النظرية اللسانية العربية،ص- 2  
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Mantaguسكوت (، )  Scoutطقية ىم أيضا بصدد إعطاء معاعبة منن ( وغَتمها، فب
 .لبعض ظواىر اللغات الطبيعية

أما تداولية اللغات الطبيعية فتشمل البحوث اليت عبأت إىل دراسة اللغة بوصفها        
 1وسيلة وحيدة للتعبَت عن مشكبلت الفلسفة واجملتمع".

 تداولية التلفظ:-ب
 تتفرع بدورىا إىل: "ىذه التداولية     
فع إىل صياغتو                       صنيعة التلفظ، وتتناولو من حيث ىو صناعة، وفبا يد تداولية-

 لدى وتشكيلو، وسبثلها فكرة ألعاب اللغة لفيتنغشتاين، ومفهـو األفعاؿ لدى أوستُت مث
 سورؿ.

 اؼبرتبطة    تداولية صيغ اؼبلفوظ اليت هتتم بشكل اؼبلفوظ وعبارتو، ومدى عبلقتو بالداللة -
 2."هبذا الشكل أو هبذه العبارة، وضبط خطوط السياؽ اؼبناسب

 سون:تصور هان-2
لتداولية التوحيد بُت ـبتلف أجزاء ا"سوف التداولية إىل ثبلث درجات ؿباوال قسم ىان     

 نتاج اللغوي على السياؽ، وىذه الدرجات ىي:اليت ترتكز يف ربليل اإل
دراسة الرموز اإلشارية: وتتعلق بالعبلمات اإلشارية من مثل الدرجة األولى:  تداولية-1

 تتحدد والوتتضح مرجعيتها يف سياؽ اغبديث،  األقواؿف، اليت تتجلى يف :"أنا ، ىنا ، اآل
إحاالت ىذه الرموز إال من خبلؿ السياؽ الذي توظف فيو وتتضح أكثر يف إطار العبلقة 

  3بُت اؼبتخاطبُت والزماف واؼبكاف".
                                                           

.77،78خليفة بوجادي: يف السانيات التداولية، ص-، 1  
.78اؼبرجع نفسو، ص - 2  
.22ضرات يف اللسانيات التداولية، صؿباخدجية بوخشة: - 3  
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" اؼبعٌت اغبريف واؼبعٌت التواصلي، وتدرس وتعرؼ أيضا بػ تداولية الدرجة الثانية:-2  
الداللة الضمنية للقوؿ بتجاوز اؼبعٌت اغبريف، ويف ىذا اؼبستوى يتم توسيع مفهـو السياؽ من 

 ؽ اؼبتعارؼ عليو عند اؼبخاطبُت كػسياؽ اؼبوضعة وكشف اإلحاالت واؼبنفذين إىل السيا
هبامات يف اعبمل، كذلك حىت وىي سياؽ اؼبوضعة يتم التدخل لرفع اإل وكما يف "حدس "

تشتمل على إشاريات  وتعرب عن قضايا ـبتلفة حبسب السياؽ...وتسعى إىل معرفة كيفية  ال
انتقاؿ الداللة من اؼبستوى الصريح إىل اؼبستوى التلميحي...وللكشف عن مقصدية العبارة 

 1يف والبحث عما يتضمنو القوؿ من معٌت غَت مباشر".اللغوية ينبغي ذباوز اؼبعٌت اغبر 
اسات اليت وتتجلى يف نظرية " األفعاؿ الكبلمية، وتشتمل الدر  :تداولية الدرجة الثالثة-3 

الصادرة ضمن  األقواؿ فعاؿ الكبلمية، وتنطلق من مسلمة مفادىا أفتضم نظريات األ
وزبتلف ىذه األبعاد حسب  جتماعية ،وضعيات ؿبددة تتحوؿ إىل أفعاؿ ذات أبعاد ا

األغراض اليت تتحقق من اإلقباز اللغوي، يتعلق األمر دبعرفة ما يتم إقبازه عرب استعماؿ 
 2اللغة يف وضعية تواصلية معينة".

سيتم التطرؽ الحقا لنظرية األفعاؿ الكبلمية مع أوستُت وسَتؿ يف مبحث أبرز       
 اؼبفاىيم التداولية.

: لقد حددت التداولية بعد دراسات (Jane Cervone) تصور جان سرفوني-3
 أوستُت يف ثبلثة اذباىات :

: " تتمثل يف دراستو  (Oswald Ducrot) أوزوالد ديكرو وجهة نظر-3-1  
بُت القوؿ والبلقوؿ، فطرح سؤاال يف نظره  intersubjectifللساف والعبلقات اؼبتبادلة 

                                                           

22،23اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.23اؼبرجع نفسو،ص - 2  
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، ويعٍت أيضا إعطاءه دورا لرغبة يف اؼبعرفةئل، وليست فقط ايعٍت وجوب اإلجابة من السا
وز دور أوستُت لؤلفعاؿ، جاقوؿ الفاعل الذي يتالعلى كبو دور اؼبتكلم، ويتضمن أيضا 

فهو يتضمن أيضا االفًتاض اؼبسبق الذي ىو وسيلة للقوؿ وعدـ القوؿ، وكذلك دراسة 
، فهو ؾبموعة أف اللساف عكس ما تصوره سوسَتضمرات واغبجاج...وخبلصتو يف ذلك اؼب

من االتفاقيات اليت تسمح بالفعل اؼبتبادؿ بُت األفراد، فبا يتيح ؽبم فرض أنفسهم وتبادؿ 
 1األدوار يف عملية الكبلـ".

 : مفاد ىذه الوجهة أنو: (A Berrendonner) وجهة نظر آالن بيريندونيه-3-2  
مسجلة يف مدلوؿ الكلمات أو يف بنية اعبمل، والقيمة  " ليست ىناؾ أي قيمة براغماتية

تعد نتاجا للعبلقة اليت  ،الرباغماتية ىو ؾبرد داللة سبثيلية، وقيمة أي فعل ىي قيمة اشتقاقية
 بعض شروط السياؽ النوعية. لفوظية بُت القيمة الوصفية وبُتربققها اؼب
ركة ولعلو هبذا خيالف " أوستُت " إف مفهـو " بَتيندونيو" ال ينفصل عن مفهـو اغب        

يف ربديده ؼباىية الفعل، ويبدو ذلك واضح اؼبعامل يف كتابو" مبادئ يف الرباغماتية 
األلسنية"، وربديدا قولو: حينما نقوؿ فنحن ال نفعل شيئا، يف مقابل كتاب أوستُت :"  

 2كيف تنجز األشياء بالكلمات" .
ىذا االذباه متمثبل يف " كتابو " من أجل (: وقبد Martin مارتانوجهة نظر)-3-3

ف ؾباؿ الرباغماتية ليس اعبملة، ولكنها تتداخل على "حيث يذىب إىل أ منطق للمعٌت
  3مستوى اؼبلفوظ، وىو نتيجة لآللية الداللية اؼبنطقية اليت تشكل ىذه العبلمة عبلمة ؽبا."

                                                           

.83،84خليفة بوجادي: يف اللسانيات التداولية، ص- 1  
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تور ؿبمود أضبد كبلة قسم ويف كتاب آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر: قبد الدك -
 ىي:"التداولية إىل أربعة أقساـ 

سة شرائط االستعماؿ ا: هتتم بدر  sociopragmatics التداولية االجتماعية:-
 .اؼبستنبطة من السياؽ االجتماعي     اللغوي

  : تدرس االستعماؿ اللغوي من وجهة  linguistic pragmatics التداولية اللغوية:-
 كيب اللغوي إىل السياؽ االجتماعي.وتنطلق من الًت تركيبية،  نظر
 :  وتعٍت دبشكبلت التواصل يف  applied pragmatics :التداولية التطبيقية-

كاالستشارة ؛  نتائج خطَتة قف معُتبلتصاؿ يف مو اؼبختلفة، وخاصة حُت يكوف ل اؼبواقف
 الطبية وجلسات احملاكمة.  

  : وتعٍت بدراسة األسس اليت يقـو عليها general pragmatics التداولية العامة:-
  1."استعماؿ اللغة استعماال اتصاليا    

ىذه االذباىات اليت قسمت التداولية إىل فروع، تبُت وجهات نظر أصحاهبا          
وتفكَتىم الفلسفي اللغوي، كل ذلك ؿباولة منهم يف تفصيل دراسة اللغة يف االستعماؿ 

 العملية التواصلية التخاطبية. بالنظر إىل أسس
 أهمية التداولية : -4

 تتلخص أمهية التداولية يف النقاط التالية :          
ال تدرس البنية اللغوية ذاهتا، ولكن تدرس اللغة عند  فهي ؛دراسة استعماؿ اللغة"-

 ،اؼبختلفة، أي باعتبارىا كبلما ؿبددا صادرا من متكلم ؿبدد استعماؽبا يف الطبقات اؼبقامية

                                                           

.15ؿبمود أضبد كبلة: آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر، ص-  1 
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ولتحقيق غرض تواصلي  ،يف مقاـ تواصلي ؿبدد ،وموجو إىل ـباطب ؿبدد بلفظ ؿبدد
 ؿبدد.

 شرح كيفية جرياف العمليات االستداللية يف معاعبة اؼبلفوظات.-
 يف اؼبباشر.اغبر  يف على التواصلبياف أسباب أفضلية التواصل غَت اؼبباشر وغَت اغبر -
 1."شرح أسباب فشل اؼبعاعبة اللسانية البنيوية الصرؼ يف معاعبة اؼبلفوظات-

شكاليات اعبوىرية يف النص األديب لية " هتتم باألسئلة اؽبامة، واإلوعليو، فإف التداو         
 اؼبعاصر، ألهنا رباوؿ اإلحاطة بعديد من األسئلة، من قبيل: من يتكلم وإىل من يتكلم؟

ماذا نقوؿ بالضبط عندما نتكلم؟ ما ىو مصدر التشويش واإليضاح؟ كيف نتكلم بشيء 
ونريد قوؿ شيئ آخر...؟ وىو هبذا الطرح، يف إمكاهنا اإلجابة عن كثَت من األسئلة اليت مل 
ذبب عنها كثَت من النظريات اللسانية السابقة دبا عرضتو من مفهـو أوسع للتواصل 

 2.والتفاعل وشروط األداء"
وباعبملة فإف التداولية هتتم بدراسة استعماؿ اللغة يف ـبتلف مقامات وسياقات  -    

 احملادثة. 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.28مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص- 1  
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 المبحث الثاني: عالقة التداولية بالعلوم األخرى:

الدرس التداويل اؼبعاصر لو عبلقات بالتخصصات اللسانية األخرى؛ كاللسانيات        
البنيوية و اللسانيات االجتماعية واللسانيات النفسية واللسانيات التعليمية، وعلم الداللة 

 وربليل اػبطاب، وكذا النحو الوظيفي، وىذا بياف لعبلقة التداولية بالعلـو األخرى.
 :لسانيات البنيويةال التداولية-1

التداولية بأهنا "قاعدة  Rudolf Carnapلقد وصف رودولف كارناب           
اللسانيات أو أساسها اؼبتُت الذي تستند إليو، أي أهنا حاضرة يف كل ربليل لغوي، فبمجرد 
أف ينتهي عمل اللساين يف دراسة اللغة ) البنية( يظهر اإلسهاـ التداويل يف األبعاد اغبقيقية 

ثقافية للمتكلم واؼبتلقي لتلك البنية، وتنفتح من مث على األبعاد النفسية واالجتماعية وال
واعبماعة اليت جيري فيها التواصل، مع مراعاة السنن اليت ربكمها، والتداولية فعبل استطالة 
للسانيات كبو منحٌت جديد أؼبح إليو بنفسو وظباه لسانيات التلفظ، والذي ينتقل دبوجبو 

   1االىتماـ من ثنائية اللغة/الكبلـ، إىل ثنائية اؼبلفوظ/ التلفظ".
 :التداولية والنحو الوظيفي-2

النحو الوظيفي يعد " أىم رافد للدرس التداويل إىل جانب الفلسفة والنظريات           
اللسانية اغبديثة، بل إف من الدارسُت من جعل الوظيفية يف عمـو معناىا تقابل التداولية، 

فإنو ديكن القوؿ إف  وإذا عد تداوؿ اللغة مظهرا من مظاىرىا إىل جانب اؼبعجم والًتاكيب،
النحو الوظيفي وىو حيدد أىدافو يف ربقيق كفاية نفسية، كفاية تداولية وكفاية منطية يقدـ 
دعائم ىامة للتفسَت التداويل للخطاب. ويذىب سيموف إىل أبعد من ذلك حُت يقًتح أف 

                                                           

.35القرآف الكرمي، صؿبمد مدور: األفعاؿ الكبلمية يف - 1  
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ت يدرج النحو الوظيفي  ضمن نظرية تداولية وسعى، أو نظرية لغوية شاملة ذبمع نظريا
  1التواصل اللغوي اؼبختلفة".

 :  التداولية وعلم الداللة-3
تشًتؾ التداولية مع علم الداللة يف" دراسة اؼبعٌت على خبلؼ يف العناية ببعض          

مستوياتو، ونتيجة لتنامي االىتماـ بالتفاعل بُت اؼبعٌت واالستعماؿ ظهرت اذباىات حديثة 
 2هرت اذباىات حديثة رباوؿ أف تؤلف بينها".بالتفاعل بُت اؼبعٌت واالستعماؿ؛ ظ

 :التداولية وتحليل الخطاب واللسانيات النصية-4
مصطلح اػبطاب " يكاد ال خيتلف عن مصطلح النص، وردبا رادفو يف بعض          

االستعماالت، وإف كاف يف اػبطاب إحياء بأف النص يتجاوز كونو ؾبرد سلسلة لفظية هبا 
ظروؼ اؼبقامية، وىو أكثر داللة على االستعماؿ واالستخداـ من النص، قوانُت لغوية إىل ال

وتتجاذبو الدراسات اللسانية، إىل جانب السيميائية واألدبية، وىو هبذا اؼبفهـو حقل 
للسانيات النصية، ألنو يقـو على دراسة االستعماؿ الفعلي للغة من خبلؿ متكلمُت فعليُت 

ت النصية يتجاوز دراسة اػبطاب بعد ه نصا، إىل عد ه يف مقامات فعلية. وؾباؿ اللسانيا
نشاطا فاعليا أساسا يعتمد اؼبعارؼ اؼبقامية والسياقية، وذلك من اجملاالت الثرية للدرس 

 3التداويل".
:  تشًتؾ التداولية مع اللسانيات االجتماعية يف "تبيُت التداولية واللسانيات االجتماعية-

أثر العبلقات االجتماعية بُت اؼبشاركُت يف اغبديث، واؼبوضوع الذي يدور حولو الكبلـ، 

                                                           

.127،ص126خليفة بوجادي: يف اللسانيات التداولية ، ص- 1  
.10ؿبمود كبلة : آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر، ص- 2  
.135، ص134اؼبرجع نفسو،ص- 3  
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ومرتبة كل من اؼبتكلم والسامع وجنسو، وأثر السياؽ غَت اللغوي يف اختيار السمات اللغوية 
 1وتنوعاهتا".

 :فسيةالتداولية واللسانيات الن-
يشًتؾ علم النفس االجتماعي مع الدرس التداويل يف "االىتماـ بقدرات اؼبشاركُت          

 2اليت ؽبا أثر كبَت يف أدائهم مثل: االنتباه والذاكرة والشخصية".
 : التداولية واللسانيات التعليمية-

استنادا إىل ازداد االىتماـ بالتعليمية يف العصر اغبديث " وعرفت ثراء كبَتا          
مقوالت اللسانيات االجتماعية، وإىل حبوث التداولية أساسيا، حيث تأكد بأف التعليم ال 
يقـو على تعليم البٌت اللغوية دوف اؼبمارسة اؼبيدانية اليت تسمح للمتعلم بالتعرؼ على قيم 

ودالالت العبارات يف ؾباؿ استخدامها، إىل جانب أغراض ‘ األقواؿ، وكميات الكبلـ
تكلم ومقاصده، اليت ال تتضح إال يف سياقات مشروطة....كما أف البحوث التداولية اؼب

أسهمت يف مراجعة منهاج التعليم ومناذج االختبارات والتمارين، وعدت البعد التداويل للغة 
)فبارستها واقعا( أحد أىداؼ العملية التعليمية، وانتقدت طرؽ تدريس اللغات األجنبية 

اجتماعي....ودعت إىل ذباوز تدريس أمناط الًتميز)القواعد اللغوية(  بعيدا عن أي سياؽ
إىل تدريس أمناط التأطَت) ما يتعارؼ عليو اجملتمع بطقوس التحاور والعبارات 

       3االصطبلحية(".
 

 المبحث الثالث: محاور التداولية
                                                           

.11-10ؿبمود أضبد كبلة: آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر، ص- 1  
.11اؼبرجع نفسو ص- 2  
.134، ص133: يف اللسانيات التداولية، صخليفة بوجادي- 3  
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عن الدرس التداويل مفاىيم أساسية، يرتكز عليها الباحثوف يف ربليل اػبطاب  انبثق         
 يلي: تداوليا، وأىم ىذه اؼبفاىيم والنظريات ما

 نظرية األفعال الكالمية:-1
ت يف الدرس التداويل اؼبعاصر، ويف بداية ياتعد نظرية األفعاؿ الكبلمية أسس النظر         

 ل الكبلمي.عؼبفهـو الفاغبديث عن ىذه النظرية نتطرؽ 
 ل الكالمي:عتعريف الف-*
ية ل الكبلمي : " نشاط مادي وكبوي يستهدؼ ربقيق أقواؿ كبلمفعال-  
(locutoire)  ( وأىداؼ تكلميةillocutoire كالطلب واألمر والوعد ( ،)

( زبص ردود فعل اؼبتلقي ) كالرفض perlocutoireوالوعيد....اخل( وأىداؼ تكليمية )
 1والقبوؿ(".

ه وعرفو مسعود صحراوي بقولو:" الفعل الكبلمي يعٍت التصرؼ اإلرادي الذي ينجز         
دبجرد تلفظو دبلفوظات معينة، قباز الذي يؤديو اؼبتكلم اإلنساف بالكبلـ، فهو من مث اإل

والتهنئة....فهذه كلها  ومن أمثلتو: األمر والنهي والوعد والسؤاؿ والتعيُت، واإلقالة والتغرية
 2أفعاؿ كبلمية".

 أما عن نشأتها: -
ؿ، " ظهر  َت ظهرت ىذه النظرية وتبلورت على يد أوستُت وطورىا تلميذه س فقد       

 John Langshawكتاب" كيف ننجز األفعاؿ بالكلمات " للفيلسوؼ اإلقبليزي 

                                                           

.38، ص2009-2008موسى صباؿ: ذبليات مفاىيم التداولية يف الًتاث الغريب، رسالة ماجستَت، جامعة اعبزائر، - 1  
.40مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص - 2  
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Austin ؿباضرات ألقاىا الفيلسوؼ اللغوي 1962ـيف   و أوستُت() جوف القبش....
 1955.1"يف سنة على طلبتو يف جامعة " ىارفارد " 

منطا ونشاطا اجتماعيا تعكس اللغوية  األقواؿويف ىذه احملاضرات يرى أوستُت أف        
الدارجة بُت الفبلسفة الذين  ،اورىا مفهوما الصدؽ والكذبأقواال يتع أكثر فبا تعكس

للجملة  propositional meaningضوي ؼبعٌت يف إطار ما عرؼ باؼبعٌت القدرسوا ا
قضويا من خبلؿ الصدؽ  التقريرية اػبربية، وىي اعبملة اليت ديكننا اغبكم عليها

غة ديكن أف الكذب....وأوضح أنو ليست كل اعبمل صببل خربية، وبُت كيف أف اللأو 
أو زواجا أو تعميدا أو طبلقا أو رىانا أو مقايضة إىل غَت  تصرحياتستخدـ لتنجز وعدا أو 

 2."ذلك من األفعاؿ اليت يقًتف القوؿ فيها بإقباز العمل
 بُت نوعُت من األفعاؿ: "وميز أوستُت بذلك يف اؼبرحلة األوىل من تأسيس نظريتو         

، وتكوف جيوىي أفعاؿ تصف وقائع العامل اػبار :  constative أفعال إخبارية:-أ
ومثاؿ ذلك قوؿ اإلنساف، إف السماء فبطرة، ىذه اعبملة تصف واقعا  3."صادقة أو كاذبة

خارجيا، وفيها إقرار بأف السماء فبطرة، وديكن اغبكم عليها إف كانت فبطرة بالفعل أهنا 
 صادقة، كما ديكن اغبكم عليها بالكذب إف مل تكن فبطرة.

أفعاؿ أو تؤدى، : تنجز هبا يف ظروؼ مبلئمة  performative أفعال أدائية:"-ب
فقة، ويدخل  توصف بصدؽ وال بكذب، بل تكوف موفقة كما أطلق عليها أو غَت مو وال

                                                           
سبلـ: ؾبلة كلية اآلداب واللغات، جامعة ؿبمد خيضر ابتساـ بن خراؼ: أفعاؿ الكبلـ يف قصة كليم الرضبن موسى عليو ال-1

  .343، ص2013، جانفي 12بسكرة، ع
2- ، منصور العجايل: أفعاؿ الكبلـ، كيف ننجز األشياء بالكلمات ، نظرية أوستُت، منتدى معمري للعلـو

  .2010،3:10فربار24
.43، ص 2002اعبامعية، االسكندرية ، ؿبمود أضبد كبلة: آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر،دار اؼبعرفة - 3  
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ذلك: قوؿ الطالب  مثاؿ  1."، والنصح والوعدتسمية والوصية واالعتذار والرىاففيها ال
لوالده، أعدؾ بأنٍت سأجتهد يف االمتحاف، فهذه اعبملة ال تصف واقعا خارجيا، وليس 
باستطاعة أحد اغبكم عليها بالصدؽ وال بالكذب، وىي تنجز فعل الوعد دبجرد التلفظ 

 بكلمة )أعدؾ(.
قة أو حيكم ، نبو إىل أهنا قد تكوف موفدائيةتكلم أوستُت عن اؼبنطوقات األؼبا          

شروط "إال إذا حققت شروطا وىي: تكوف ىذه األفعاؿ األدائية  عليها باإلخفاؽ، وال
 اؼببلءمة وشروط أخرى قياسية.

 : شروط المالءمة-أ
أف يتضمن اإلجراء نطق كلمات و ، ء عريف مقبوؿ، ولو أثر عريف معُتأف يوجد إجرا-1

 وف يف ظروؼ معينة.ينؿبددة يتلفظ هبا أشخاص مع
جيب أف يتبلءـ األشخاص اؼبعنيوف مع الظروؼ يف حاالت معينة من أجل تنفيذ -2

 اإلجراء احملدد.
 جيب على صبيع اؼبشاركُت يف اإلجراء أف يقوموا بتنفيذه تنفيذا صحيحا.-3
 جيب على صبيع اؼبشاركُت يف اإلجراء أف يقوموا بتنفيذه تنفيذا كامبل.-4
 اإلجراء أفكار ومشاعر ونوايا، وجيب عليهم  جيب أف يكوف لدى الشخص اؼبشارؾ يف-5

 .كذلك أف يعنوا بتوجيو أنفسهم
   2."جيب على اؼبشاركُت كذلك توجيو أنفسهم يف الواقع فيما بعد-6
 وىي: "يةشروط قياس-ب

                                                           

.44اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.143-142صبلح إظباعيل عبد اغبق: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص- 2  
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 أف يكوف اؼبشارؾ يف اإلجراء صادقا يف أفكاره.-
 أف يكوف اؼبشارؾ يف اإلجراء صادقا يف مشاعره.-
 اؼبشارؾ صادقا يف نواياه.أف يكوف -
 1."أف يلتـز دبا يلـز بو نفسو-

بعد أف تطرؽ أوستُت ؽبذا التصنيف لؤلفعاؿ إىل أفعاؿ تقريرية وأفعاؿ إنشائية،           
اليت كاف يلقيها ( Wiliam James)عرفت دراساتو ضمن ؿباضرات ويلياـ جيمس 

تطورا، " فهو يبلحظ بدءا أف اؼبقابلة بُت اعبمل الوصفية واعبمل اإلنشائية ليست بالبساطة 
اليت ظنها يف البداية .... وقد قادتو ىذه اؼببلحظة إىل سبييز جديد ال يزاؿ مقبوال إىل يومنا 

على األقل،  صبلة تامة مستعملة تقابل إقباز عمل لغوي واحدكل ىذا، فهو يقر على أف  
ودييز بُت ثبلثة أنواع من األعماؿ اللغوية وىي: العمل القويل، العمل اؼبتضمن يف القوؿ، 

 2وعمل التأثَت بالقوؿ".
 :Acte locutoire( الفعل اللغويأو )  لقول:فعل ا-أ

ويراد بو:" إطبلؽ األلفاظ على صورة صبلة مفيدة ذات بناء قوي سليم، مع ربديد   
، وىذا الفعل يقع دائما مع كل  referenceإليو  ، ومشارscense ماؽبا من معٌت 

فإنو ال يزاؿ غَت كاؼ إلدراكنا أبعاد ىذا  ؛قوؿ لكنو وإف أعطى معٌت ذلك القوؿ
 3القوؿ".

                                                           

.45اؼبرجع السابق، ص- 1  
، دار الطليعة  آف روبوؿ، جاؾ موشبلر: التداولية اليـو علم جديد يف التواصل، ترصبة، سيف الدين دغفوس وؿبمد الشيتاين-2

  .32، 31، ص 2003، 1للطباعة والنشر،بَتوت، ط
طالب سيد ىشاـ الطبطبائي: نظرية األفعاؿ الكبلمية بُت فبلسفة اللغة اؼبعاصرين والببلغيُت العرب ، مطبوعات جامعة -3

  .8، ص1994الكويت،الكويت،
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وفعل القوؿ " يتفرع إىل ثبلثة أفعاؿ صغرى، تتحد فيما بينها لتكوف مقوؿ اعبملة،        
 أو جانب اؼبقاؿ فيها وىي:

: ويشكل التلفظ بسلسلة من األصوات  Acte phonétique الفعل الصوتي:-1-أ
 اؼبنتمية إىل لغة معينة.

: ويتمثل يف تأليف ما أنتجو النسق الصويت  Acte pbatique الفعل التركيبي:-2-أ
 من مفردات لغة ما طبقا لقواعدىا النحوية.  

تعماؿ تلك اؼبفردات اليت : ويراد بو اس Acte rbétique :الفعل الداللي -3-أ  
انتظمت يف تراكيب، حسب دالالت وإحاالت معينة، أي ربط اعبمل دبتكلم ومستمع 

 1."معينُت
 Acte impliciteMالفعل المتضمن في القول:-ب

ما يتصل والفعل اؼبتضمن يف القوؿ ىو "  2وىو " العمل الذي يتحقق بقولنا شيئا ما "- 
للجملة، الذي يواكب فعل القوؿ بفروعو الثبلثة، لَتبطها بقصد اؼبخاطبُت  باعبانب اؼبقامي

األمر أو النهي القصد منها اإلخبار أو السؤاؿ أو وأغراضهم من مقوؿ اعبمل، كأف يكوف 
اليت ينوي اؼبشاركوف يف عملية التبليغ  غراض التبليغيةاأل أو الوعد أو الوعيد...وغَت ذلك من

قبازية، ربدد الغرض الذي يقصده اؼبتلفظ، زي قوة إ...، لكل فعل إقباتبادؽبا فيما بينهم.

                                                           
من كتاب التداوليات علم استعماؿ اللغة، تنسيق مسعود صحراوي: اعبهاز اؼبفاىيمي للدرس التداويل اؼبعاصر ، حبث ض-1

  .97، ص2011وتقدمي حافظ إظباعيل علوي، الكتب اغبديثة، األردف،
، 1،2010علي ؿبمود حجي الصراؼ: يف الرباصباتية،  األفعاؿ اإلقبازية يف العربية اؼبعاصرة، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط -2

  40ص
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أو االستخبار غوي، باؼبؤشرات الدالة على اػبرب وديكن استخبلصها بوضوح من السياؽ الل
  1." أو األمر...أو من السياؽ اؼبقامي

   عمل التأثير بالقول:-جـ
أي ىو األثر أو ردة الفعل اليت يبديها   2وىو " العمل الذي يتحقق منو قولنا شيئا ما "

اؼبخاطب عند ظباع قوؿ ما، يقوؿ مسعود صحراوي:" ويراد بو األثر الذي خيلقو فعل 
عل بالقوؿ فينزعج القوؿ أو اإلقباز على اؼبخاطب، وىو ما يظهر عادة يف رد فعلو، كأف ينف

يؤثر على قناعات يتمثل لو فيفرح أو يستبشر....اؼبتكلم حياوؿ أف أو يغضب، أو أف 
 3وأفكار ومشاعر مستمعو ويستميلو إليو ".

 ويف اؼبرحلة الثالثة من أحباث أوستُت حوؿ أفعاؿ الكبلـ قسمها " على أساس من      
، يشتمل على طبسة أصناؼ، ومل يًتدد يف  illocutionnary forceقبازية قوهتا اإل

 ىي:"وىذه األقساـ  4القوؿ بأنو غَت راض عن ىذا التصنيف"
تتمثل يف اغبكم كبو التربئة، اإلدانة، الفهم، إصدار  Verdictives الحكميات:-1

 أمر، اإلحصاء، التوقع، التقومي، التصنيف، التشخيص، الوصف،  التحليل. 
: الطرد، العزؿ، التسمية، االهتاـ، التوصية، وتقضي دبتابعة أعماؿ مثل  التنفيذيات:-2

التوسل، الفتح أو الغلق....ويبدو ىذا القسم فسيحا جدا، ويتأسس التمييز بُت االستقالة، 
األعماؿ اؼبندرجة فيو، وبُت األعماؿ اؼبندرجة ضمن الصنف األوؿ، على كوف التنفيذيات 

 أعماؿ تنفيذ أحكاـ، ولكنها ليست يف حد ذاهتا حكميات. يى

                                                           

.98.اؼبرجع السابق، ص- 1  
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بطريقة ما، مثل الوعد واؼبوافقة  إف الوعديات تلـز اؼبتكلم بالقياـ بتصرؼ الوعديات:-3
 والتعاقد والعـز والنية والقسم واإلذف والتفضيل. 

االعتذار والشكر والتهنئة  :وىي أعماؿ تتفاعل مع أفعاؿ الغَت، كبو السلوكيات:-4
 .والرأفة والنقد والتصفيق والًتحيب 

صبلح وىي أعماؿ زبتص بالعرض مثل: التأكيد والنفي والوصف واإلالعرضيات: -5
  1."واحملاجة والقوؿ والتأويل والشهادة والنقل والتوضيح والتفسَت والتدليل واإلحالة والذكر
ىذا وقد عرفت نظرية األفعاؿ الكبلمية تطورا على يد " الفيلسوؼ األمريكي جوف        
،  وأضاؼ 2 "ومريديو الذي احتل موقع الصدارة بُت أتباع أوستُت John Searlسَتؿ 

 "يف ضبط نظرية أفعاؿ الكبلـ، وىذه أىم األعماؿ اليت قاـ هبا: جديدة سامهتدراسات 
قبازي : فقد نص سَتؿ على أف " الفعل اإلالنص على الوحدة الصغرى لبلتصاؿ اللغوي-أ

رى لبلتصاؿ اللغوي، وأف للقوة اإلقبازية دليبل يسمى دليل القوة اإلقبازية، ىو الوحدة الصغ
ة نشائي، خربية أو إ3 "اؼبتكلم بنطقو للجملة وقبازي والذي يؤدييبُت لنا نوع الفعل اإل

يف اللغة  رب والتنغيم يف اللغة اؼبنطوقة، وعبلمات الًتقيمطلبية، وخصائص صوتية نطقية كالن
فية معربة عن صيغة الفعل، ومن خصائص معجمية متمثلة يف اؼبكتوبة، ومن خصائص صر 

 4دالالت األفعاؿ".

                                                           

.62فيليب ببلنشيو: التداولية من أوستُت إىل غوفماف، ص- 1  
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لثاين عبوف سَتؿ يف تأكيده " أف الفعل الكبلمي أوسع من أف يقتصر ويتمثل اإلسهاـ ا-ب
 1على مراد اؼبتكلم، بل ىو أيضا مرتبط بالعرؼ اللغوي واالجتماعي".

أما اإلسهاـ الثالث لسَتؿ فيتجلى يف تطويره لشروط اؼببلءمة اليت أتى هبا أوستُت، -ج
 وىذه الشروط ىي: وطبقها تطبيقا ؿبكما على كثَت من األفعاؿ اإلقبازية،"
وىو يتحقق بأف  : Propositional contentشرط المحتوى القضوي: -1

يكوف للكبلـ معٌت قضوي نسبة إىل القضية اليت تقـو على متحدث عنو أو مرجع 
reference  ومتحدث بو أو خرب prédication،  واؼبعٌت القضوي ىو اؼبعٌت

يف فعل الوعد مثبل إذا كاف داال على  األصلي للقضية، ويتحقق شرط احملتوى القضوي
 حدث يف اؼبستقبل، يلـز بو اؼبتكلم نفسو.   

: ويتحقق إذا كاف اؼبتكلم قادرا على إقباز  preparatory الشرط التمهيدي:-2
الفعل، لكن ال يكوف من الواضح عند كل من اؼبتكلم واؼبخاطب أف الفعل اؼبطلوب 

 الينجز. سينجز يف اجملرى اؼبعتاد لؤلحداث أو
: ويتحقق حينما يكوف اؼبتكلم ـبلصا يف أداء الفعل،  sincerity شرط اإلخالص:-3

 فبل يقوؿ غَت ما يعتقد، وال يزعم أنو قادر على فعل ماال يطيق أو يستطيع. 
: ويتحقق حُت حياوؿ اؼبتكلم التأثَت يف السامع  Essential الشرط األساسي:-4

 2."لينجز الفعل

                                                           

.51اؼبرجع نفسو، ص- 1  
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سَتؿ بُت األعماؿ اإلقبازية اؼبباشرة واألعماؿ اإلقبازية غَت اؼبباشرة، ىذا وقد ميز -د
، أي يكوف ما اؼبتكلم منهاىي " اليت تطابق قوهتا اإلقبازية مراد فاألفعاؿ اإلقبازية اؼبباشرة 

  1يقولو مطابقا ؼبا يعنيو".
اإلقبازية مراد اؼبتكلم، مثبل أما األفعاؿ اإلقبازية غَت اؼبباشرة فهي:" اليت زبالف فيها قوهتا 

قوتو  ، إذذا فعل إقبازي غَت مباشرإذا قاؿ رجل لرفيق لو على اؼبائدة: ىل تناولٍت اؼبلح؟ فه
اإلقبازية األصلية تدؿ على االستفهاـ الذي حيتاج إىل جواب، وىو مصدر بدليل 

معٌت فعل االستفهاـ "ىل". لكن االستفهاـ غَت مراد اؼبتكلم، بل ىو طلب مهذب يؤدي 
 2مباشر ىو ناولٍت اؼبلح ". إقبازي

 ىي:يف طبس أسر "الكبلمية جوف سَتؿ تصنيفا جديدا لؤلفعاؿ  ـوقد        
اؽبدؼ منها تطويع اؼبتكلم حيث الكلمات تتطابق مع العامل، وحيث  اإلخباريات:-1

 غدا". ىي اليقُت باحملتوى مهما كانت درجة القوة، ومثاؿ ذلك "سيأيتاغبالة النفسية 
أو األوامر، اؽبدؼ منها جعل اؼبخاطب يقـو بأمر ما، حيث جيب أف  الطلبيات:-2

 خرج.اوحيث اغبالة النفسية رغبة/إرادة، مثل قولك  ،يطابق العامل الكلمات
حيث اؽبدؼ منها جعل اؼبتكلم ملتزما بإقباز عمل، وحيث جيب أف  الوعديات:-3

 وحيث اغبالة النفسية الواجبة ىي صدؽ النية، مثل " سوؼ آيت". ،يطابق العامل الكلمات
]أو التعبَتات[ حيث يكوف اؽبدؼ ىو التعبَت عن اغبالة النفسية بشرط  اإلفصاحات:-4

أف يكوف شبة نية صادقة، وحيث ال توجد مطابقة الكوف للكلمات، وحيث يسند احملتوى 
 عذرين. خاصية إما إىل اؼبتكلم أو إىل اؼبخاطب، مثل: أ
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حيث يكوف اؽبدؼ إحداث واقعة، وحيث يكوف التوافق بُت الكلمات  التصريحيات:-5
والعامل مباشرة دوف تطابق، مع ربفظ اؼبشروعية اؼبؤسسية أو االجتماعية ، مثل: "أعلن 

 1".اغبرب عليكم
 :  converdational inaplicature  :االستلزام الحواري

االستلزاـ اغبواري من أىم اؼبفاىيم التداولية اليت عٍت هبا الباحثوف يف ؾباؿ  يعد         
الدرس التداويل:"فهو ألصقها بطبيعة البحث فيو، وأبعدىا عن االلتباس دبجاالت الدرس 

غرايس  أكسفورد مع " احملاضرات اليت دعي ظهر ىذا اؼبفهـو يف مدرسة 2الداليل".
H.P.Grice  اؼبتخصصُت يف دراسة اللغة الطبيعية ، وىو من الفبلسفةNaturel 

language  ذا ، فقدـ فيها بإجياز تصوره ؽب1967إىل إلقائها يف جامعة ىارفارد سنة
اعبانب من الدرس، واألسس اؼبنهجية اليت يقـو عليها، وقد طبعت أجزاء ـبتصرة من ىذه 

يف حبثُت لو، ـ يف حبث لو حيمل عنواف:" اؼبنطق واغبوار، مث وسع 1975احملاضرات سنة 
 3ـ ما قدمو يف عملو اؼببكر".1981ـ وسنة 1978نشرا سنة 

ت اػبطاب،  اليت أخذ معها البحث اللساين ىذا اؼبفهـو التداويل " لصيق بلسانيا        
منحى متميزا، إذ مل يعد األمر معها يعٌت بوضع نظريات عامة لعملية اػبطاب، وإمنا انصب 

ىل اػبطاب عملية ، ومن شبة طرحت صبلة من األسئلة: االىتماـ على العملية  يف حد ذاهتا
ة اػبطاب أو )التخاطب( إذا مل تبٌت على قواعد؟ مث ما نوعية ىذه القواعد؟ وما مصَت عملي

قائما على أسس تداولية يتم االلتزاـ بالقواعد اؼبذكورة؟... حاوؿ غرايس أف يضع كبوا 
بعاد اؼبؤسسة لعملية التخاطب، فهو يؤكد أف التأويل األكل  عتبارخذ بعُت االللخطاب، تأ

                                                           

.66فيليب ببلنشيو: التداولية من أوستُت إىل غوفماف، ص- 1  
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الشكل الظاىري ؽبذه  الداليل للعبارات يف اللغات الطبيعية أمر متعذر إذا نظر فيو فقط إىل
 1العبارات".

وقد الحظ غرايس " أف صبل اللغات الطبيعية يف بعض اؼبقامات، تدؿ على معٌت        
 :غَت ؿبتواىا القضوي، ويتضح ذلك من خبلؿ اغبوار اآليت بُت األستاذين )أ( و )ب(

 قسم الفلسفة؟. األستاذ )أ(: ىل الطالب)ج( مستعد ؼبتابعة دراستو اعبامعية يف-
  األستاذ )ب(: إف الطالب)ج( العب كرة فبتاز.-

ذ )ب(وجدنا أهنا تدؿ تأملنا اغبمولة الداللية إلجابة األستا إذا الحظ غرايس أننا      
. ومعناىا اغبريف أف الطالب على معنيُت  اثنُت يف نفس الوقت أحدمها حريف واآلخر مستلـز

  2ذه الظاىرة اللغوية ظباىا غرايس بػ" االستلزاـ اغبواري".)ج( من العيب الكرة اؼبمتازين، وى
نقطة االنطبلؽ لدراسة وأحباث غرايس حوؿ ظاىرة االستلزاـ اغبواري " ىي أف          

الناس يف حواراهتم قد يقولوف ما يقصدوف، وقد يقصدوف أكثر فبا يقولوف، وقد يقصدوف 
بُت ما يقاؿ وبُت ما يقصد، فما يقاؿ االختبلؼ عكس ما يقولوف، فجعل كل مهو إيضاح 

ىو ما تعنيو الكلمات والعبارات بقيمتها اللفظية، وما يقصد ىو ما يريد اؼبتكلم أف يبلغو 
اعتمادا على أف السامع قادر على أف يصل إىل مراد اؼبتكلم  ؛السامع على كبو غَت مباشر

يقيم معربا بُت ما حيملو ف دبا يتاح لو من أعراؼ االستعماؿ ووسائل االستدالؿ، فأراد أ
  3."القوؿ من معٌت صريح، وما حيملو من معٌت متضمن

                                                           

.18-17(، ص2011، 1العياشي أدراوي: االستلزاـ اغبواري يف التداوؿ اللساين ، منشورات االختبلؼ،اعبزائر، ط- 1  
.33مسعود صحراوي:  التداولية عند العلماء العرب، ص- 2  
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وعلى ىذا فاالستلزاـ اغبواري ديثل " حلقة الوصل بُت اؼبعٌت اغبريف الصريح واؼبعٌت          
قبازية ية األفعاؿ اللغوية بُت القوة اإل، وبذلك أصبح غرايس " دييز يف نظر 1 "اؼبتضمن

ا(،؟ يقبازية اؼبستلزمة ) وىي القوة اؼبدركة مقاملقوة اؼبدركة مقاليا(، والقوة اإلا اغبرفية ) وىي
واليت تستلزمها اعبملة يف سياقات مقامية معينة، وال قرائن بنيوية تدؿ عليها يف صورة 

 2."اعبملة
فاالستلزاـ اغبواري يهتم أساسيا بقصدية اؼبتكلم من خطابو، ألف اػبطاب ليس          

 العملية التواصلية. إمنا يهدؼ اؼبتكلم من خبللو ربقيقألفاظ يلقيها اؼبتكلم، و  ؾبرد
 سم غرايس االستلزاـ اغبواري إىل قسمُت:وقد ق         

قائم على ما تعارؼ عليو أصحاب اللغة من استلزاـ بعض األلفاظ استلزام عرفي: -1
 3."السياقات وتغَتت الًتاكيب دالالت بعينها ال تنفك عنها مهما اختلفت هبا

 4وىو متغَت بتغَت السياقات اليت يرد فيها. استلزام حواري:-2
س ىو :" كيف يكوف فبكنا أف يقوؿ اؼبتكلم شيئا كاف الشغل الشاغل لبوؿ غراي          

آخر؟، شيئا ويعٍت شيئا آخر؟ مث كيف يكوف فبكنا أيضا أف يسمع اؼبخاطب شيئا ويفهم 
، ويعٍت ىذا اؼببدأ " ؾبموع القواعد 5وقد وجد حبل ؽبذا اإلشكاؿ فيما أظباه مبدأ التعاوف" 

 اليت خيضع ؽبا اؼبتحاوروف، ليتحقق التواصل بينهم، وليصلوا إىل فائدة مشًتكة تتطور بقدر
 مناسبا ؼبقاـ القوؿ، ويعد أساسما يساىم كل طرؼ مسامهة فعالة يف اغبوار، ودبا يراه 

                                                           

.88ؿبمود عكاشة: النظرية الرباصباتية اللسانية، ص- 1  
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اػبطاب، ألنو يربط بُت أطراؼ اغبوار، فيتحقق التفاىم فيما بينهم بطريقة عملية 
 1"منطقية.
يقتضي تعاوف أطراؼ العملية  principe de cooperation مبدأ التعاوف        

التواصلية، ليسهل عملية اػبطاب واغبوار، قصد عدـ اػبروج بالفهم إىل اؼبعٌت غَت اؼبراد من 
 قصد اؼبتكلم.

 أربعة مبادئ فرعية وىي:"رتكز مبدأ التعاوف على وي       
سهاماتك يف اغبوار بالقدر اؼبطلوب من دوف أف : اجعل إ Quantity مبدأ الكم:-1

 تزيد عليو أو تنقص منو.
: ال تقل ما تعتقد أنو غَت صحيح، وال تقل ما ليس عندؾ  Qualityمبدأ الكيف: -2

 دليل عليو.
 : اجعل كبلمك ذا عبلقة مناسبة باؼبوضوع.  Relevance مبدأ المناسبة:-3
 ،نب الغموض وذبنب اللبستجف، ا: كن واضحا وؿبدد Manner مبدأ الطريقة:-4

 2."وأوجز ورتب كبلمك
ىذه ىي اؼبسلمات اليت يرتكز عليها مبدأ التعاوف ليحقق اػبطاب أو احملاورة         

اؽبدؼ أو القصد منو، يقوؿ طو عبد الرضبن: "لقد أريد هبذه القواعد التخاطبية أف تنزؿ 
دبنزلة الضوابط اليت تضمن لكل ـباطبة إفادة تبلغ الغاية يف الوضوح، حبيث تكوف اؼبعاين 

واؼبخاطب معاين صرحية وحقيقية، إال أف اؼبتخاطبُت قد خيالفاف بعض  اليت يتناقلها اؼبتكلم
فإذا وقعت ىذه اؼبخالفة فإف  أهنما يدوماف على حفظ مبدأ التعاوف، ىذه القواعد، لوال

                                                           

.90اؼبرجع السابق، ص- 1  
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اإلفادة يف اؼبخاطبة تنتقل من ظاىرىا الصريح واغبقيقي إىل وجو غَت صريح وغَت حقيقي،  
 1تخاطبُت معاين ضمنية ".فتكوف اؼبعاين اؼبتناقلة بُت اؼب

 وينقسم االستلزاـ إىل قسمُت مها:         
، Levinson أو االستلزاـ النموذجي على حد تعبَت لفنسوف م:االستلزام المعم-1
يو يراعي اؼبرسل القواعد، ولكنو يفًتض بعض السمات داخل خطابو ليتصف بالتعاوف، فو 

 مثل:
 ىناؾ ؿبطة للوقود عند ذلك الركن.-ب          .لقد نفذ الوقود من سياريت-أ

إذ يعد اؼبرسل )ب( متعاونا عندما يراعي القواعد، بأف يفًتض أيضا، أف احملطة         
، ولكنو ال يعد كذلك عندا يفًتض مفتوحة وأف الوقود متوفر فيها غبظة التلفظ باػبطاب
يستعمل بغض النظر وع من االستلزاـ أهنا مغلقة، أو أهنا ال سبتلك وقودا، لذلك فإف ىذا الن

  2الذي مت فيو تبادؿ اػبطاب بُت طرفيو". عن سياؽ اغبوار
ل اؼبتكلم عن قصد وعبلنية بقواعد التخاطب، خيويكوف" عندما االستلزام الحواري:  -2

فيو خرؽ ، أي يكوف  3أو كما يعرب عنها غرايس عندما يستخف اؼبتكلم هبذه القواعد"
 للقواعد.
 وىذه أمثلة توضيحية لذلك:        

 مثاؿ ذلك: حوار بُت األـ )أ( وابنها )ب(. خرق قاعدة الكم:-1
 ىل أسبمت واجبك اؼبنزيل؟، ورتبت أدواتك؟.-أ

 أسبمت واجيب اؼبنزيل.-ب
                                                           

.239، ص1998، 1طو عبد الرضبن:  اللساف واؼبيزاف أو التكوثر العقلي، اؼبركز الثقايف العريب،ط- 1  
.431-430عبد اؽبادي بن ظاىر الشهري: اسًتاتيجيات اػبطاب، ص - 2  
.430اؼبرحع نفسو، ص- 3  
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ت على الشق األوؿ من السؤاؿ فقط، كانسؤاؿ األـ مكوف من شقُت، لكن إجابة االبن  -
ومل جيب على الشق الثاين، وعليو فاألـ تدرؾ أف االبن مل يرتب أدواتو، وىذا خرؽ لقاعدة  

 الكم، ألف اعبواب مل يكن بالقدر اؼبطلوب. 
 يف حوار بُت تلميذ )أ( واألستاذ )ب( وكبلمها غريبخرق قاعدة الكيف: -2
 صحيحا يا أستاذ؟االسكندرية يف اليمن، أليس ىذا -أ

 طبعا، وأبو ظيب يف الكويت-ب
 فاألستاذ انتهك مبدأ الكيف الذي يقتضي أف ال يقوؿ إال ما يعتقد صوابو، وما قاـ عليو -

وىذا االنتهاؾ قصد األستاذ منو تبياف اػبطأ للتلميذ، والتلميذ قادر بفطنتو الوصوؿ  دليل،
بقولو شيئا غَت ما تلفظ بو من كلمات،  إىل مراد األستاذ، وذلك يستلـز أف األستاذ يقصد

 .لتلميذ غَت صحيحةأف مقولة اوىو 
 مثاؿ ذلك : حوار بُت "أ" و "ب" خرق قاعدة الطريقة:-3
 ماذا تريد؟ -أ

قم واذبو إىل الباب، وضع اؼبفتاح يف القفل، مث أدره ناحية اليسار ثبلث مرات، مث ادفع -ب
 الباب برفق.

 فقط بقولو: افتح الباب.كاف بإمكاف )ب( أف يكتفي -
وىو ما نتج عنو خرؽ لقاعدة  ،يف حُت عليو أف يكوف موجزاكبلـ )ب( ديتاز بالبطء، 

 .1الطريقة"
 مثاؿ ذلك حوار بُت رجلُت: خرق قاعدة المناسبة:-4
 أين زيد؟.-أ

                                                           

.37ؿبود أضبد كبلة: آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر، ص- 1  
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 شبة سيارة صفراء تقف أماـ منزؿ عمرو.-ب
إجابة عن السؤاؿ، فهو ينتهك مبدأ اؼبناسبة، ولكن السامع يف  وفبا قالو )ب(...ليست

 ضوء اؼببادئ األخرى للتعاوف يسأؿ نفسو، ما ىي العبلقة اؼبمكنة بُت وقوؼ سيارة صفراء 
إىل أف اؼبراد هبذا القوؿ إببلغو رسالة  ، مث يصل؟أماـ منزؿ عمرو وسؤايل عن مكاف زيد

 1."مؤداىا أنو إذا كانت لزيد سيارة صفراء فلعلو عند عمرو
  les implicites: متضمنات القول    

ىو" مفهـو تداويل يف ربليل اػبطاب متضمنات القوؿ و من أبرز اؼبفاىيم اؼبتداولة      
إجرائي يتعلق برصد صبلة من الظواىر اؼبتعلقة جبوانب ضمنية و خفية من قوانُت اػبطاب، 

ألف اؼبتكلم قد يقصد من اؼبعاين  2اغباؿ وغَته "كسياؽ ربكمها ظروؼ اػبطاب العامة  
أكثر فبا يتكلم أو أكثر من اؼبعاين السطحية ، ألف" كل خطاب تواصلي يكوف تصرحييا 

ل جزئي، و ضمنيا بشكل جزئي أيضا على وفق درجة مراعاة تلك القواعد، فإف جزءا بشك
 3من الداللة ينشأ من معطيات ضمنية، و يف حاؿ غياب ىذا الضمٍت ديتنع التواصل".

فمثبل عندما يقوؿ لك زميلك يف اعبامعة، دخلت االمتحاف دبعنويات مرتفعة اليـو فأنت  -
 :لك باألمس، و ديكننا استخراج معاف ضمنية أخرى مثلتفهم تلقائيا أنو مل يكن كذا

 .أف زميلك كانت معنوياتو منهارة باألمس -
 .االمتحاف علىأنو وفق يف اإلجابة  -
 .أنو مل يوفق يف امتحاف األمس -

 يرتبط مصطلح متضمنات القوؿ دبفهومُت اثنُت مها:           
                                                           

.37اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.30مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص- 2  
. 79،ص2012: التداولية يف الفكر النقدي، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، كاظم جاسم منصور العزاوي- 3  
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 pre-supposition ق:سباالفتراض الم -أ
احملاور التداولية ، يف اػبطاب الذي يوجهو اؼبتكلم كبو اؼبتلقي ىو  "وىو من أبرز          

اؽ زباطيب و بلغة ياػبطاب يولد يف سأي ىو و الذي حيمل مقاصده و يبلغ مبتغاه، 
 1.مشًتكة، فهو يقـو على افًتاضات مسبقة"

، أي أف لتفوه بالكبلـضو اؼبتكلم يسبق ااالفًتاض اؼبسبق ىو " شيء يفًت و           
اؼببلحظ يف ىذا التعريف أف  .2االفًتاض اؼبسبق موجود عند اؼبتكلمُت وليس يف اعبملة "

"   يشًتؾ فيو اؼبتكلم و اؼبتلقي ففي االفًتاض اؼبسبق مقصور على اؼبتكلم فقط، واغبقيقة أنو
ومتفق عليها بينهم،  ينطلق الشركاء من معطيات و افًتاضات معًتؼ هبا لساينكل تواصل 

صل، تشكل ىذه االفًتاضات اػبلفية التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح يف عملية التوا
واؼبلفوظ: ال ؼبلفوظ: أغلق النافذة، ففي ا ،الًتكيبية العامة وىي ؿبتواة ضمن الساعات والبٌت

 3.خلفية افًتاض مسبق مضموهنا أف النافذة مفتوحة "  ....تغلق النافذة
"  :لنجاح العملية التخاطبية التواصلية، وىو يعٍت االفًتاض اؼبسبق شرط أساس         

انطبلؽ اؼبتخاطبُت من معطيات معرفية قاعدية لتحقيق الفهم يف كل تواصل لساين، 
ويشًتط أف تكوف ىذه اؼبعطيات و االفًتاضات معًتفا هبا ومتفقا عليها بينهم، وتشكل 

ضمن  رورية لتحقيق النجاح والتواصل، وىوواصلية الضىذه االفًتاضات اػبلفية الت
كل خطاب " رصيد من للذا ينبغي أف يكوف  .4"والبٌت الًتكيبية العامة السياقات 

                                                           

.8، ص25/12/2008وائل ضبدوش:التداولية دراسة يف اؼبنهج وؿباولة يف التصنيف، اؼبلتقى الفكري ولئلبداع، - 1  
.51جورج بوؿ:  التداولية ،ص- 2  

.30،31مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب،ص-- 3  
.230، ص 2013، 1ؿبمود عكاشة: ربليل اػبطاب يف ضوء نظرية أحداث اللغة، دار النشر للجامعات،القاىرة، ط- 4  
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االفًتاضات اؼبسبقة يضم معلومات مستمدة من اؼبعرفة العامة وسياؽ اغباؿ، فلدى كل 
 1.طرؼ من أطراؼ اػبطاب رصيد من االفًتاضات اؼبسبقة "

ات أمهية قصوى يرى الباحثوف يف ؾباؿ الدرس التداويل أف: " االفًتاضات اؼبسبقة ذ       
االعًتاؼ بدور االفًتاضات اؼبسبقة منذ  مت ببلغ، ففي التعليمياتيف عملية التواصل واإل

فاؼبدرس تكمن وظيفتو " يف تزويد اؼبتعلم باؼبعلومات اليت تشكل ىذه  ،  2"زمن طويل
. إف أسئلة اػبلفية اؼبعر  فية الواجب تدعيمها على الدواـ بقصد ربقيق التدرج اؼبرسـو

اؼبتعلمُت واستيضاحاهتم كثَتا ما تصدر عن الرغبة يف اغبصوؿ على قاعدة مشًتكة من 
 3.االفًتاضات العميقة تكفل قباح التخاطب "

ء، فلها ضوية ربت " اسم التواصل السيسوء التفاىم اؼبن" خفاؽ وأما مظهر اإل         
  اؼبسبقة الضروري لنجاح كل تواصل سبب أصلي مشًتؾ ىو ضعف أساس االفًتاضات

 4.كبلمي "
 les sous- entendus :المضمرة األقوال -ب

اؼبضمرة " بوضعية  األقواؿاؼبفهـو الثاين الذي يرتبط دبتضمنات القوؿ، ترتبط ىو          
وقد ،  5أساس معطيات لغوية" اػبطاب ومقامو على عكس االفًتاض الذي حيدد على

القوؿ اؼبضمر بأنو: " كل  Catherine Orecchioni أوريكيوين كاترين  عرفت
اؼبعلومات القابلة للنقل عرب قوؿ معُت، واليت يبقي تفعيلها خاضعا لبعض خاصيات السياؽ 

                                                           

  1  1997براوف، جورج يوؿ: ربليل اػبطاب، ترصبة، ؿبمود لطفي الزليطٍت، النشر العلمي واؼبطابع، الرياض،-ج.ب-
.96ص  
.32مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص- 2  
. 38اعبيبليل دالش، مدخل إىل اللسانيات التداولية، ص- 3  
.32مسعود صحراوي : اؼبرجع السابق، ص- 4  
.32اؼبرجع نفسو: ص- 5  
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ويتطلب فك تعد دبثابة القيم اؼبتبدلة واؼبتقلبة، واليت ديكن إبطاؽبا، ىذا التعبَتي األدائي...
ظروؼ معينة ال يسهل دائما ربديد عل حقا إال يف ... كما أهنا ال تفا تأويلياشيفرهتا حساب

حىت لو تطلب فك ترميزىا أف تتدخل  ، القوؿقيم مدرجة حقيقة يف اولكنها برأين ،معاؼبها
الشخص  الذي يفك الًتميز كفاءاتو  ية اللغوية اليت يتمتع هبانلسباإلضافة إىل الكفاءة األ

 1.اؼبوسوعية أو الببلغية التداولية التواصلية "
إذف حيتاج القوؿ اؼبضمر لتحديده تكامبل من الكفاءة اللغوية والكفاءة           

وكذا الكفاءة اؼبنطقية اليت تقتضي اؼبعرفة  ،اؼبوسوعية، والكفاءة الببلغية الداللية التداولية
اؼبضمرة  األقواؿستنباط اؼبتلقي إىل تأويبلت عديدة وإىل اوبذلك يصل  ،بقوانُت اػبطاب

 ا من الكبلـ الذي يلقيو اؼبخاطب انطبلق
السامع ؽبذا اؼبلفوظ  ،" )إف السماء فبطرة( :وديكن التمثيل لؤلقواؿ اؼبضمرة دبا يلي        

 إىل : هقد يعتقد أف القائل أراد أف يدعو 
 .اؼبكوث يف بيتو -
  .أو اإلسراع يف عملو، حىت ال يفوتو اؼبوعد -
  يتوقف اؼبطر. أو االنتظار والًتيث حىت -
  .أو عدـ نسياف مظلتو عند اػبروج -

ليت ينجر ضمنها اػبطاب، وقائمة التأويبلت مفتوحة مع تعدد السياقات والطبقات اؼبقامية ا
والفرؽ بينو وبُت االفًتاض اؼبسبق أف األوؿ وليد السياؽ الكبلمي، والثاين وليد مبلبسات 

 2.اػبطاب "
                                                           

، 2008، 1كاترين كَتبرات أوريكيوين: اؼبضمر، ترصبة: ريتا خاطر، مركز دراسات الوحدة العريبة، بَتوت، ط- 1  
.76-75ص  
.33لعلماء العرب،صمسعود صحراوي: التداولية عند ا - 2  
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 ميزتاف مها:"وللقوؿ اؼبضمر        
 أوال: أنو غَت مستقر أي يصعب ربديده .

ي ىروبا من ردة فعل اؼبتلقثانيا: أف اؼبتكلم ديكنو أف يتخفى وراء اؼبعٌت اغبقيقي الذي يريده 
 1."إذا كاف قد انزعج إىل معٌت آخر

 :اإلشاريات
اؼبفاىيم األساسية يف ربليل اػبطاب، وىي :" الروابط اليت تربط  حدأ اإلشارياتتعترب      

وىي  ،بُت وحدات النص وربقق سباسكو وانسجامو، والروابط اليت تربطو بعاؼبو اػبارجي
ل سبثاػبارجي، ومن مث ي أو الوجودالسياؽ خبلؿ العنصر اللغوي و د من حدتحالة اليت تاإل

"  deixisوالتأشَت 2شاري للعبلمة اللغوية جزءا من مقاصد اػبطاب".ة البعد اإلدراس
قـو هبا يف أثناء الكبلـ، والتأشَت عمل لوصف إحدى أىم األشياء اليت نمصطلح تقٍت يست

 3.يعٍت اإلشارة من خبلؿ اللغة"
وىذا اؼبرجع " ال يتحدد إال يف  ،من العبلمات اللغوية اليت ؽبا مرجع اإلشاريات        

، إال اهتا، فبالرغم من ارتباطها دبرجعألهنا خالية من أي معٌت يف ذ ،سياؽ اػبطاب التداويل
 4.مرجع غَت ثابت " أنو

 ىل:ا يف عملية اػبطاب، وتنقسم ىذه اإلشاريات شارية ضروريةوالتعابَت اإل        
الدالة على اؼبتكلم أو اؼبخاطب أو  اإلشاريات"  :وىي  الشخصية: اإلشاريات -أ

الغائب، فالذات اؼبتلفظة تدؿ على اؼبرسل يف السياؽ، فقد تصدر خطابات متعددة عن 

                                                           

.35خدجية بوخشة: ؿباضرات يف اللسانيات التداولية،ص - 1  
.82ؿبمود عكاشة: النظرية الرباغماتية اللسانية، ص- 2  
.27جورج يوؿ: التداولية، ص- 3  
.80عبد اؽبادي بن ظافر الشهري: اسًتاتيجيات اػبطاب، ص- 4  
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شخص واحد فذاتو اؼبتلفظة تتغَت بتغَت السياؽ الذي تلفظ فيو، وىذه الذات ىي ؿبور 
إذا   اإلشاريات" وضمَت الغائب يدخل يف  ،أنت مثل: أنا، 1."التلفظ يف اػبطاب التداويل 

، فإذا عرؼ مرجعو من السياؽ اللغوي ،كاف حرا أي ال يعرؼ مرجعو من السياؽ اللغوي
 2."اإلشارياتخرج من  فإذا عرؼ مرجعو من السياؽ اللغوي

السياؽ بالقياس إىل زماف  هوىي " كلمات تدؿ على زمن حيدد  الزمانية: اإلشاريات -ب
مل يعرؼ زماف اؼبتكلم أو اؼبتكلم، فزماف اؼبتكلم ىو مركز اإلشارة الزمانية يف الكبلـ، فإذا 

مر على السامع أو القارئ، فقولك نلتقي الساعة العاشرة، مركز اإلشارة الزمانية التبس األ
من ىذا  رة صباحا أو مساء،فزماف التكلم وسياقو مها اللذاف حيدداف اؼبقصود بالساعة العاش

 3".و من يـو يليواليـو أ
 ألهنا ـبتصة 4" تسهم إسهاما ذو بعد تداويل " اإلشارياتىذه  المكانية: اإلشاريات -ج

إىل نقاط مرجعية يف اغبدث الكبلمي، وتقاس أمهية التحديد  االنتسابببتحديد اؼبواقع 
ىناؾ طريقتاف رئيسيتاف لئلشارة إىل ف عاـ انطبلقا من اغبقيقة القائلة أاؼبكاين بشكل 

التسمية أو الوصف من جهة أوىل، وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرى، بإما  :األشياء مها
تداولية اػبطاب، وىو ما يؤكد أمهية استعمالو  كما أف ربديد اؼبرجع اؼبكاين مرتكز على

 5."ؼبعرفة مواقع األشياء
ىذا وذاؾ لئلشارة إىل قريب أو بعيد من مركز اإلشارة  اؼبكانية " شارياتومن اإل    - 

ظروؼ اؼبكاف اليت ربمل معٌت اإلشارة إىل قريب وكذا ىنا وىناؾ من اؼبكانية وىو اؼبتكلم، 
                                                           

.82اؼبرجع نفسو، ص- 1  
18ؿبمود أضبد كبلة: آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر، ص- 2  
. 19اؼبرجع نفسوً،ص- 3  
.136، ص2012-2011واضح أضبد: اػبطاب التداويل يف اؼبوروث الببلغي، أطروحة دكتوراه، جامعة وىراف، - 4  

.84عبد اؽبادي بن ظافر الشهري: اسًتتيجيات اػبطاب، ص -5  
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أو بعيد من اؼبتكلم، وسائر ظروؼ اؼبكاف مثل فوؽ وربت وأماـ وخلف...إخل، كلها 
 1."اؼبتكلم واذباىو عناصر يشار هبا إىل مكاف ال يتحدد إال دبعرفة موقع

إشاريات  الزماف وإشاريات اؼبكاف تستخدـ كذلك " شارياتإ إشاريات الخطاب: -د
، أو من الكتاب ضياؼباللخطاب، فكما يقاؿ: األسبوع اؼباضي، ديكن أف يقاؿ: الفصل 

الرأي السابق، وقد يقاؿ: ىذا النص لئلشارة إىل نص قريب، أو تلك القصة إشارة إىل 
  وؿ.قال قصة بعد هبا

لكن ىناؾ  " اػبطاب، إلشاريات الزمانية واؼبكانية اإلشارياتىذا عن استعارة         
إشاريات للخطاب تعد من خواص اػبطاب، وتتمثل يف العبارات اليت تذكر يف النص 
مشَتة إىل موقف خاص باؼبتكلم، فقد يتحَت يف ترجيح رأي على رأي، أو الوصوؿ إىل 

ة أمر فيقوؿ: ومهما يكن من أمر، وقد حيتاج إىل أف يستدرؾ على  مقطع اليقُت يف مناقش
كبلـ سابق أو يضرب عنو فيستخدـ لكن أو بل، وقد يعن لو أف يضيف إىل ما قاؿ شيئا 
آخر فيقوؿ: فضبل، وقد يعمد إىل تضعيف رأي فيذكره بصيغة التمريض قيل، وقد يريد أف 

 2يرتب أمرا على آخر فيقوؿ: من مث ...إخل".
تعترب إشاريات خطابية ؿبضة، غَت أهنا ال تزاؿ إال دراسات توضح  اإلشارياتىذه        

الشخصية والزمانية  اإلشارياتحدودىا وجوانبها لتستعمل إشاريات خطابية، كما اغباؿ يف 
 واؼبكانية.

ألفاظ وتراكيب تشَت إىل العبلقة االجتماعية بُت  وىي"اإلجتماعية:  اإلشاريات -ه
عبلقة رظبية أو عبلقة مودة وألفة، ويدخل فيها صيغ  ىياؼبتكلمُت واؼبخاطبُت حيث 

                                                           

.22ديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر، صؿبمود أضبد كبلة: آفاؽ ج- 1  
.25-24اؼبرجع نفسو،ص- 2  
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التبجيل يف ـباطبة من ىم أكرب سنا ومقاما من اؼبتكلم، أنتم يف اللغة العربية للمفرد 
لة الشيخ، ويدخل فيها اؼبخاطب، وتشمل أيضا األلقاب مثل: فخامة الرئيس ... فضي

ستعماؿ غَت الرظبي فهو منفك من ىذه القيود صبيعا،  االأيضا: حضرتك  وسيادتك، أما 
كالتحية اليت تتدرج من الرظبية إىل اغبميمية مثل: صباح اػبَت، صباح الفل، صباح 

التداولية وعلم  بُتاالجتماعية من اجملاالت اؼبشًتكة  اإلشارياتالعسل...إخل، وظاىر أف 
 1اللغة االجتماعي".

يف فهم اػبطاب وتأويلو ومعرفة قصد  اىام افبا سبق يتضح أف لئلشاريات دور        
اؼبتكلم بشكل صحيح، كما أف ؽبا "وظيفة ىامة تكمن يف سباسك اػبطاب وصبلبتو حىت 

 2واالنقساـ". ةالتجزئيغدو كتلة مًتاصة ال تقبل 
 principe de pertinence المالءمة: مبدأ- 5

 Dan Sperber دانسَتبر " تعترب نظرية اؼببلءمة من اؼبفاىيم التداولية صاغها:        
بوضوح ضمن نظريتهما التداولية  Deirder Welson(1886....) وديردر ولسن

وىي "نظرية تداولية معرفية ذبمع  Fodor"3 فودور ةودبنظوماؼبتصلة بعلم النفس اؼبعريف 
بُت نزعتُت كانتا متناقضتُت، فهي نظرية تفسر اؼبلفوظات وظواىرىا البنيوية يف الطبقات 

 4ية اؼبختلفة، وتعد يف نفس الوقت نظرية إدراكية".ماؼبقا
 مشروعُت معرفيُت:"تستمد نظرية اؼببلءمة من         

 (.1983لفودور ) modularity القالبية األوؿ: من ؾباؿ علم النفس، خاصة النظرية

                                                           

.26-25اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.137واضح أضبد: اػبطاب التداويل يف اؼبوروث الببلغي، ص- 2  
.274آف روبوؿ وجاؾ موشبلر: التداولية اليـو علم جديد يف التواصل، ص- 3  
.36مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص- 4  
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 1."(1975الثاين: من ؾباؿ فلسفة اللغة، خاصة النظرية اغبوارية لغرايس )
لفودور:"استفادت نظرية اؼببلءمة منها، خاصة فيما يتعلق برصد  فبالنسبة للنظرية القالبية

 2وقائع اغبياة الومهية، وتفسَت طرؽ جرياف اؼبعاعبة اإلخبارية".
وقائع اغبياة الذىنية " من منطق معريف،  سَت ومعاعبةتفوقد انطلق فودور يف         

 (transducteurs)ه يتكوف من ثبلثة أمناط من القدرات ىي: النواقل عندفالذىن 
،  (Les systemes centraux)وأخَتا األنظمة اؼبركزية  (،module) والقوالب

ىذه األخَتة  ؾبموعة من األنظمة: النظاـ اؼبداري، والنظاـ اؼبركزي عن حيث تتفرع 
اؼبتخصص، والنظاـ اؼبركزي غَت اؼبتخصص، فالذىن البشري حسب األطروحة القالبية 

 يتكوف بالتحديد من نوعُت من األنظمة:
األنظمة اؼبدارية اؼبتخصصة يف ربليل ومعاعبة نوع خاص من العبلمات عن طريق نظاـ  -1

ىو  ىو متخصص يف حل الرموز اللسانية، ومنو ما داخل الذىن وىو القالب، منو مامعريف 
متخصص يف التعرؼ على األشخاص، وىناؾ أنظمة أخرى تعمل على التعرؼ على باقي 

 العامل اػبارجي.يف العبلمات والرموز اؼبوجودة 
ظمة اؼبدارية ومراقبة األنظمة اؼبركزية: تعمل على معاعبة اؼبعلومات اليت تأيت من ـبتلف األن -2

دماجها يف اؼبعلومات اليت خيزهنا الذىن، واستثمارىا باستخبلص بإانسجامها، وذلك 
 3النتائج بواسطة اإلجراءات والطرؽ االستنتاجية".

وذبري فيو  تراتبيا دراستو الشتغاؿ الذىن البشري، أنو يشتغل "يف  يرى فودور        
معاعبة اؼبعلومة مهما كاف مصدرىا ) مرئي أو ظبعي أو لغوي...إخل( عرب مراحل متبلحقة، 

                                                           

.37اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.37اؼبرجع نفسو، ص- 2  
.28، ص 2006عبد السبلـ عشَت: عندما نتواصل نغَت،: إفريقيا الشرؽ،اؼبغرب، - 3  
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احملولة والنظاـ الطريف والنظاـ  :وكل مرحلة منها تقابل مكونا من مكونات الذىن، وىي
 اؼبركزي :

أوال: عندما يقع حدث ما )صوت أو ظهور شيء يف ؾباؿ الرؤية أو قوؿ...إخل( فإف 
عطيات اإلدراؾ اغبسي تعاجل يف ؿبولة تًتصبها إىل نسق يقرؤه النظاـ الذي سيشتغل يف م

 اؼبرحلة التالية.
ثانيا: تعاجل الًتصبة اليت قامت هبا احملولة بواسطة نظاـ طريف يتمثل يف منظومة ـبتصة دبعاعبة 

عطيات اؼبرئية، اؼبعطيات اليت تدركها ىذه اغباسة أو تلك، ؽبذا يوجد نظاـ ـبتص دبعاعبة اؼب
وآخر ـبتص دبعاعبة اؼبعطيات السمعية... كما يوجد نظاـ ؼبعاعبة اؼبعطيات اللغوية، وديكن 

ترميزيا إىل  األقواؿىذا النظاـ من تقدمي تأويل  أوؿ للمعطيات اؼبدركة تأويبل يكوف يف حالة 
 حد كبَت حيتاج إىل إسباـ.

إىل النظاـ اؼبركزي إلسباـ ىذا التأويل من خبلؿ  ثالثا: يصل التأويل الذي يوفره النظاـ الطريف
مقارنة اؼبعلومة مع اؼبعلومات األخرى اؼبعروفة سلفا، أو معلومات وفرهتا يف اآلف نفسو 

 1."الليةدأنظمة طرفية أخرى، كما تتحقق نتيجة عمليات است
باف بر وولسن بوضوح تداوليتهما ضمن مقاربة فودور، وحبسب ما يذىسرب نزؿ ي         

إليو...فإف التداولية تندرج بوضوح ضمن النظاـ اؼبركزي، ومن ىذا اؼبنطلق سبكن دراسة 
 2."شتغاؿ عمليات النظاـ اؼبركزياالتأويل التداويل لؤلقواؿ، يف رأيهما من إيضاح طريقة 

عن تصور منظومي ـبتلف  " ر وولسن تطورا، إذ دافعابسرب  -ىذا وقد عرؼ موقف العاؼبُت
فوردور وىو: اؼبنظومة اؼبعممة، فإف كاف فودور قد ميز بُت النظاـ اؼبركزي عن تصور 

واؼبنظومات الطرفية اليت مدخلها معطيات اإلدراؾ وـبرجها معطيات تصورية سبثل مدخل 
                                                           

.74،ص73آف روبوؿ، جاؾ موشبلر: التداولية اليـو علم جديد يف التواصل، ص- 1  
.75-74اؼبرجع نفسو، ص- 2  
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بر وولسن يؤكداف أنو ال يوجد نظاـ مركزي بل ىناؾ فضبل عن سرب النظاـ اؼبركزي، فإف 
اإلدراؾ، منظومات أخرى مدخلها وـبرجها  ياتعاعبة معطاؼبنظومات اؼبتخصصة دب

 1معطيات تصورية".
من نظرية  أعادا أيضا، فقد لفودور بر وولسن من النظرية القالبيةرب مثلما استند س        

فمبدأ التعاوف عند جرايس يشكل نوعا  أو النظرية احملادثية،" -مبدأ التعاوف -يس جرابوؿ 
أكثر  ةالتحادثية احملدد الذي من شأنو أف جيعل عددا معينا من القواعد "اؼببدأ اؼبثايل" من 

ر وولسن تتفرد بالقدرة على تأدية سربباليت أتى هبا " بديهية اؼببلءمة" مشولية، لكن 
يسية ؾبتمعة، حيث ينوىاف أف مآؿ القواعد ار اعباػبدمات عينها اليت تقدمها القواعد 

اؼببلءمة اليت كانت متفردة أكثر دقة وسدادا من ؾبمل القواعد، األخرى برمتها إىل بديهية 
 2وجيعبلف قاعدة اؼبناسبة للغرض يف أعلى ىـر القواعد التحادثية".

" يصبح القوؿ أكثر  ا:مومفاد نظرية اؼببلءمة كما حددىا ولسن وسَتبر بقوؽب         
تنمية أكرب عدد  إىل ،وماتمبلءمة كلما ضبل اؼبستمع من خبلؿ تزويده بأقل قدر من اؼبعل

من معارفو أو تصوراتو أو تعديلها، وبتعبَت آخر تتناسب مبلءمة القوؿ مع عدد التبعات 
د اؼبستمع هبا، ولكنها تتناسب عكسيا مع غٌت اؼبعلومات اليت ديالتداولية التواصلية اليت 

 3ينطوي عليها".
" تصورىا للسياؽ، إذ مل يعد شيئا معطى بشكل  إف أىم ما دييز نظرية اؼببلءمة       

، ويتألف السياؽ من زمرة من األقواؿهنائي أو ؿبددا قبل عملية الفهم، وإمنا يبٌت تبعا لتوايل 
فقد يشمل  ،واحمليط الفيزيائيالسابقة  األقواؿاالفًتاضات السياقية، تستمد من تأويل 

                                                           

.75اؼبرجع نفسو، ص- 1  
.351أوريكيوين: اؼبضمر، صكاترين كَتبَتات - 2  
.351اؼبرجع نفسو، ص- 3  
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ذاكرة النظاـ  وكذاي جرى فيو التواصل، السياؽ أيضا كل سبثيل قضوي انبثق من اؼبكاف الذ
نستخدـ بعضها يف السياؽ  ،اؼبركزي اليت ربتوي على معلومات ـبتلفة عن العامل

 1."التأويلي
 عاملُت اثنُت :"ديد اؼببلءمة ينبٍت على رب        

امها اؼبفعوالت السياقية للملفوظ أواآلثار اؼبعرفية اليت يراد هبا كل تعالق بُت معلومتُت، إحد-
قددية والثانية جديدة، فبا ينتج عنو ؾبموعة من اغبوسبات الذىنية، كتعديل أو ربسُت أو 

 إثبات أو إقصاء افًتاضات توجد يف ذاكرتنا التصورية.
حسب اؼببدأ التايل "كلما قل  األقواؿواعبهد اؼبعريف الذي لو دور يف تقومي مدى مبلءمة  -

اعبهد اؼبعريف اؼببذوؿ يف معاعبة اؼبلفوظ ازدادت درجة مبلءمة ىذا اؼبلفوظ، وكلما استدعى 
 2التعامل مع ملفوظ ما جهدا كبَتا كانت مبلءمتو ضعيفة".

عن صبلة  بر وولسن تنوبسرب وصبلة القوؿ فبا سبق: إف نظرية اؼببلءمة اليت أتى هبا          
القواعد التحادثية اليت حددىا غرايس يف مبدأ التعاوف، واؼببلءمة عبلقة تقـو بُت اؼبتكلم 

 واؼبتلقي يف إطار سياؽ ربادثي.
ىذه أىم اآلليات التداولية عند علماء الغرب، وذبدر اإلشارة ىنا أف تباشَت التداولية     

راجهم للمعاين، واألصوليوف خاصة عرفت عند العلماء العرب قدديا، اؼبفسروف عند استخ
 عند مباحث األلفاظ، وأىل الببلغة عند كبلمهم على البياف واؼبعاين.

وبعد إسبامنا للفصلُت األوؿ والثاين، سنتطرؽ للفصل الثالث التطبيقي بدءا بتعريف    
، مث الولوج إىل اؼببحث الثاين بدراسة تداولية لنداءات وبياف أغراضها وذكر فضائلها للسورة

  فاالستلزاـ اغبواري. سورة البقرة نداء نداء تطرقا لؤلفعاؿ الكبلمية مث االفًتاض اؼبسبق
                                                           

.39-38مسعود صحراوي:  التداولية عند العلماء العرب، ص- 1  
.40اؼبرجع نفسو، ص- 2  
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 المبحث األول: بين يدي السورة.
سورة البقرة سورة مدنية، أكؿ سورة نزلت بعد اعتجرة، كىي من السبع الطواؿ،"عدد         

آياهتا مائتاف كست كذتانوف آية َب عدِّ الكوفيُِّت، كسبع َب عدِّ البصريُِّت، كستس َب عدِّ 
عدِّ الشاميُِّت. كأىعلى الٌركايات كأىصحُّها العىٌد الكوَبُّ، فًإفَّ ًإسناده متَّصل  اضٍتجاز، كأىربع َب

 بعلٌى بن أىىب طالب رضى ا عنو.
س كعدد كلماهتا ستَّة آالؼ كلمة، كمائة كًإحدل كعشركف كلمة. كحركفها ست        

 .1"كعشركف أىلفان كستىٍسمائة حرؼ
لقصة بقرة بٍت إسرائيل اليت هتدؼ إىل كجوب اإلمياف باليـو البقرة  يت سورةى كشتيِّ          

اآلخر كقضية البعث كالنشور،" كشتيت بالزىراء: إلجياهبا إسفار الوجوه ُب يـو اصتزاء ظتن 
آمن بالغيب كمل يكن ُب شك مريب، فيحاؿ بينو كبُت ما يشتهي. كألهنا سورة الكتاب 

 اظتدرؾ بالبصر، أكاظتعنوم اظتدرؾ بالبصَتة. الذم ىو ىادو، كاعتادم يبلزمو النور اضتسي
ىو األساس الذم ينبٍت عليو كل  بعد التوحيد الذم اـ: ألنو ليس ُب اإًلمياف بالغيبكبالسنى 

َت، كالتاج الذم ىو هناية السَت. كالعايل على كل غَت أعلى كال أرتع من اإًلمياف باآلخرة. خ
طية اضتاملة، كالكتاب الذم ىي سورتو، ىو أعلى ما ُب اضتامل كألف السناـ أعلى ما ُب اظت

صلى ا عليو  -لؤلمة ُب مسَتىم إىل دار القرار، كىو الشرع الذم أتاىم بو رسوعتم 
سر التسمية بالذركة كبالفسطاط، كالفسطاط: ىواطتيمة،  -أيضان  -كهبذا علم   .كسلم

 .2ين بتلك اظتنزلة"كاظتدينة، كاصتماعة، كال شك أف الكتاب من الد

                                                           
: بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز،حتقيق ػتمد علي  غتد الدين أبو طاىر ػتمد بن يعقوب الفَتكزآبادل 1

 .611، ص6ـ، ج 6991صتنة إحياء الًتاث اإلسبلمي، القاىرة، -النجار،اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية 
ـ، 6991، 6عارؼ، الرياض، طإبراىيم بن عمر بن أيب بكر البقاعي: مىصىاًعدي النَّظىًر لئلٍشرىاًؼ عىلىى مىقىاًصًد السِّوىًر،مكتبة اظت 2
 .61، ص 2ج
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 فضائلها:
كرد ُب فضل سورة البقرة كفضل آيات منها كآية الكرسي كخواتيم السورة أحاديث         

:  كثَتة ُب كتب السنة،منها ماأخرجو اإلماـ مسلم ُب صحيحو عىٍن أىيب أيمىامىةى اٍلبىاًىًليِّ قىاؿى
اقٍػرىءيكا اٍلقيٍرآفى؛ فىًإنَّوي يىٍأٌب شىًفيعنا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًلصىاًحًبًو،  قىاؿى رىسيوؿي اً صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: "

أىنػَّهيمىا غىيىايػىتىا أىنػَّهيمىا اقٍػرىءيكا الزٍَّىرىاكىٍيًن: اٍلبػىقىرىةى كىآؿى ًعٍمرىافى؛ فىًإنػَّهيمىا يىٍأتًيىاًف يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كى ًف، أىٍك كى
مىا ًفٍرقىاًف ًمٍن طىٍَتو صىوىاؼَّ ُييىاجَّاًف عىٍن أىٍصحىاهًبًمىا اقٍػرىءيكا سيورىةى اٍلبػىقىرىًة؛ فىًإفَّ غىمىامىتىاًف أىٍك كىأىنػَّهي 

 1أىٍخذىىىا بػىرىكىةه كىتػىرٍكىهىا حىٍسرىةه كىالى تىٍستىًطيعيهىا اٍلبىطىلىةي "
:  كعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، أىفَّ رىسيوؿى اً صىلَّى اي عىلىٍيوً          الى َتىٍعىليوا بػيييوتىكيٍم »كىسىلَّمى، قىاؿى

، ًإفَّ الشٍَّيطىافى يػىٍنًفري ًمنى اٍلبػىٍيًت الًَّذم تػيٍقرىأي ًفيًو سيورىةي اٍلبػىقىرىةً   2«مىقىاًبرى
: قىاؿى رىسيوؿي اً صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  كعىنٍ          ، قىاؿى يىا أىبىا اٍلميٍنًذًر، »أييبىِّ ٍبًن كىٍعبو

: « أىتىٍدرًم أىمُّ آيىةو ًمٍن ًكتىاًب اً مىعىكى أىٍعظىمي؟ : اي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي. قىاؿى : قػيٍلتي يىا أىبىا »قىاؿى
: }اي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اضتٍىيُّ « ةو ًمٍن ًكتىاًب اً مىعىكى أىٍعظىمي؟اٍلميٍنًذًر أىتىٍدرًم أىمُّ آيى  : قػيٍلتي قىاؿى

: 222اٍلقىيُّوـي{ ]البقرة:  : فىضىرىبى ًُب صىٍدرًم، كىقىاؿى  3«كىاً لًيػىٍهًنكى اٍلًعٍلمي أىبىا اٍلميٍنًذرً »[. قىاؿى
نىمى           : بػىيػٍ ، قىاؿى عى كعىًن اٍبًن عىبَّاسو ا ًجٍْبًيلي قىاًعده ًعٍندى النَِّبِّ صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، شتًى

ا بىابه ًمنى السَّمىاًء فيًتحى اٍليػىٍوـى ملٍى يػيٍفتىٍح قىطُّ ًإالَّ  : " ىىذى  نىًقيضنا ًمٍن فػىٍوًقًو، فػىرىفىعى رىٍأسىوي، فػىقىاؿى
ا مى  : ىىذى ، فػىقىاؿى : طُّ ًإالَّ اٍليػىٍوـى، فىسىلَّمى لىكه نػىزىؿى ًإىلى اأٍلىٍرًض ملٍى يػىٍنزًٍؿ قى اٍليػىٍوـى، فػىنػىزىؿى ًمٍنوي مىلىكه  كىقىاؿى

                                                           
مسلم بن اضتجاج النيسابورم، اظتسند الصحيح اظتختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، حتقيق   1

 .221، ص 6، ج 918بَتكت، دت،ر  –ػتمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب 
 .219، ص6، ج191صحيح مسلم، ر  2
 221، ص6، ج961صحيح مسلم، ر  3
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: فىاحًتىةي اٍلًكتىاًب، كىخىوىاتًيمي سيورىًة اٍلبػىقىرىًة،  لىٍن تػىٍقرىأى  أىٍبًشٍر بًنيورىٍيًن أيكتًيتػىهيمىا ملٍى يػيٍؤتػىهيمىا نىِبٌّ قػىبػٍلىكى
ًطيتىوي "ًِبىٍرؼو ًمنػٍهيمىا ًإالَّ أيعٍ 

1 
: حىًديثه بػىلىغىًٍت         : لىًقيتي أىبىا مىٍسعيودو ًعٍندى اٍلبػىٍيًت، فػىقيٍلتي كعىٍن عىٍبًد الرَّزٍتىًن ٍبًن يىزًيدى، قىاؿى

: نػىعىٍم، قىاؿى رىسيوؿي اً صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  عىٍنكى ُب اآٍليػىتػىٍُتً ُب سيورىًة اٍلبػىقىرىًة، فػىقىاؿى
لىةو كىفىتىاهي ا»  .2«آٍليػىتىاًف ًمٍن آًخًر سيورىًة اٍلبػىقىرىًة مىٍن قػىرىأىُهيىا ًُب لىيػٍ
 اشتملت عليه السورة: ما

سورة البقرة من أعظم سور القرآف الكرًن كأرتعها ظتقاصده، كقد "اشتملت على        
 األىداؼ اآلتية:

 اإلنساف.بياف أصوؿ العقيدة كذكر أدلٌة التوحيد كمبدأ خلق  -6
 بياف أصناؼ اطتبلئق أماـ ىداية القرآف. كقد ذكرت أهٌنم أصناؼ ثبلثة: -2

 اظتؤمنوف، كالكافركف، كاظتنافقوف.
تعرضت السورة لتاريخ اليهود الطويل، كناقشتهم ُب عقيدهتم، كذٌكرهتم بنعم ا على  -1

ة اضتق من أسبلفهم، كمبا أصاب ىؤالء األسبلؼ حينما التوت عقوعتم عن تلقي دعو 
أنبيائهم السابقُت، كارتكبوا من صنوؼ العناد كالتكذيب كاظتخالفة. كاقرأ ُب ذلك قولو تعاىل 
ُب السورة. يا بىًٍت ًإٍسرائًيلى اذٍكيريكا نًٍعمىيًتى الَّيًت أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم كىأىٍكفيوا بًعىٍهًدم أيكًؼ بًعىٍهدًكيٍم 

ر آية الْب ُب منتصف السورة تقريبا كىي: لىٍيسى اٍلْبَّ أىٍف تػيوىلُّوا ( .إىل آخ81كىًإيَّامى فىاٍرىىبيوًف )
 [ .611كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب ]اآلية 

 كىذا الغرض من أغراض السورة استدعاه جوار اظتسلمُت لليهود ُب اظتدينة.
                                                           

 .228، ص 6، ج911صحيح مسلم، ر   1
 .228، ص 6، ج911صحيح مسلم، ر   2
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الذم اقتضاه تكٌوف كالنصف األخَت من سورة البقرة اشتمل على التشريع اإلسبلمي  -8
 اظتسلمُت رتاعة متميزة عن غَتىا، ُب عبادهتا كمعامبلهتا كعاداهتا.

كقد ذكرت السورة من ذلك القصاص ُب القتل العمد، كذكرت الصياـ كالوصية          
كاالعتكاؼ، كالتحذير من أكل أمواؿ الناس بالباطل. كذكرت األىٌلة كأهٌنا جعلت ليعتمد 

قات العبادة كالزراعة غَتىا، كذكرت اضتٌج كالعمرة، كذكرت القتاؿ كسببو الناس عليها ُب أك 
الذم يدعو إليو، كغايتو اليت ينتهي إليها. كذكرت اطتمر كاظتيسر كاليتامى، كحكم مصاىرة 
اظتشركُت كذكرت حيض النساء كالتطهر منو كالطبلؽ كالعٌدة كاطتلع كالٌرضاع. كذكرت 

كذكرت اإلنفاؽ ُب سبيل ا، كذكرت البيع كالربا، كذكرت األمياف ككٌفارة اضتنث فيها، 
طرؽ االستيثاؽ ُب الديوف بالكتابة كاالستشهاد كالرىن. كيبدأ ىذا السياؽ من قولو تعاىل 

[ . إىل ما 619بعد آية الْب: يا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصاصي ُب اٍلقىٍتلى ]اآلية 
ما يدعو اظتؤمنُت إىل التزاـ  -على طريقة القرآف -رة. ككاف يتخلل كل ذلكقبل آخر السو 

ىذه األحكاـ كعدـ االعتداء فيها، من قصص ككعد ككعيد، كإرشاد إىل سنن ا ُب 
الكوف كاصتماعات، ٍب ختتم سورة البقرة ببياف عقيدة اظتؤمنُت على ؿتو ما بدأت ُب بياف 

 أكصاؼ اظتتقُت.
آخر السورة قولو تعاىل: آمىنى الرَّسيوؿي مبا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًو ًمٍن رىبًِّو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلٌّ كؾتد ُب         

ٍعنا كىأىطىٍعنا غي  ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو ال نػيفىرِّؽي بػىٍُتى أىحىدو ًمٍن ريسيًلًو كىقاليوا شتًى ٍفرانىكى آمىنى بًاللًَّو كىمىبلًئكى
( ال ييكىلِّفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىها عتىا ما كىسىبىٍت كىعىلىٍيها مىا 292ًصَتي )رىبَّنا كىًإلىٍيكى اٍلمى 

اٍكتىسىبىٍت رىبَّنا ال تيؤاًخٍذنا ًإٍف نىًسينا أىٍك أىٍخطىٍأنا رىبَّنا كىال حتىًٍمٍل عىلىٍينا ًإٍصران كىما زتىىٍلتىوي عىلىى 
ٍلنا ما ال طاقىةى لىنا بًًو كىاٍعفي عىنَّا كىاٍغًفٍر لىنا كىاٍرزتىٍنا أىٍنتى مىٍوالنا الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلنا رىبَّنا كىال حتيىمِّ 

(. كمن ٍب يتناسق البدء كاطتتاـ كتتجٌمع موضوعات 291فىاٍنصيٍرنا عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكاًفرًينى )
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ا ُب السورة كأىدافها، كيؤكد آخرىا أكعتا كتصَت السورة كتلة كاحدة، ينتفع اظتسلموف هب
تنظيم أحواعتم ُب العبادات كاظتعامبلت. كىي دعامة من دعائم اإلمياف با كمبلئكتو ككتبو 

 .1كرسلو كاليـو اآلخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
جعفر شرؼ الدين: اظتوسوعة القرآنية، خصائص السور، حتقيق: عبد العزيز بن عثماف التوجيزم، دار التقريب بُت اظتذاىب   1

 .81-82، ص6ىػ، ج 6821، 6بَتكت ط –اإلسبلمية 
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ةد التداولي في نداءات سورة البقر المبحث الثاني :البع  
         ﴿: :قاؿ تعاىل النداء األول

              

             ﴾ 

 : فعال الكالميةاأل-1
كونو منتبها كػتفزا للمخاطب لرد فعل  النداء من األفعاؿ الكبلمية التوجيهية،           

 .الكرًن ِبرؼ النداء "يا " إال مع آيات الدعاء كما سيأٌباظتتكلم ، كىو مصدر ُب القراف 
كيعتْب مبثابة اظتدخل إىل األفعاؿ الكبلمية األخرل اليت يأٌب بعدىا اعتدل اظتقصود من 
اطتطاب مباشرة، فنجدىا تشتمل على أصوؿ التشريع، كسياسة اطتلق كقواعد اضتكم 

 .1ا" كآداب اظتعاملة كنظم العبادات، كالدعوة إىل توحيد
أكؿ نداء ُب القرآف الكرًن " يا أيها الناس " ك ىذا يدؿ على عاظتية الرسالة         

           :" امدية، قاؿ تعاىل

    29"سورة سبأ . 

          "     " يتجلى ُب  مفعبلف كبلمياف، فعل كبلمي تأثَت
النداء  قوتو اإلؾتازية تتمثل " ُب تنبيو اظتخاطبُت ك هتيئتهم لتلقي اطتطاب، كالثاين غرضي 

                                                           
- 2168،  -اصتزائر –عيسى تومي : األبعاد التداكلية ُب اطتطاب القرآين ، مذكرة ماجيستَت، جامعة ػتمد خيضر بسكرة -  1

 . 81ص  2162
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اإلؾتازية تتمثل ُب دعوة كافة الناس إىل عبادة الواحد األحد ، قوتو 1إؾتازم أمر ) اعبدكا("
 الفرد الصمد.

      "              

    "تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب ذكر ألواف اظتنن كصنوؼ  ، 2ملفوظ تقريرم
النعم "خلقكم بعد العدـ كالذين من قبلكم، جعل لكم األرض فراشا تستقركف عليها، 
كالسماء بناء لكم سكنكم، كأكدع لكم فيها من اظتنافع ما ىو من ضركراتكم ك حاجاتكم 

، كأنز  ؿ منها ماء أخرج بو اضتبوب ك الثمار رزقا ترتزقوف كالشمس كالقمر ك النجـو
 . 3كتتقوتوف ك تعيشوف ك تفكهوف "

      "      "  فعل كبلمي إؾتازم، كىو النهي عن اختاذ
أم مًلى تتخذكف  ؛4ضمنية تتمثل ُب التوبيخ" شركاء من دكف ا يعبدكف، "ك فيو قوة إؾتازية

من دكف ا آعتة تعبد، كأنتم تعلموف أنو الواحد اظتنفرد باطتلق كالتدبَت كاألمر، ما قدرًب ا 
 حق قدره.

 :االفتراض المسبق -2

ُب اطتطاب، كلكنها " تشكل خلفية التبليغ  االفًتاضات اظتسبقة غَت مصرح هبا           
الضركرية لنجاح العملية التبليغية، كىي ػتتواة ُب القوؿ سواء تلفظ هبذا القوؿ إثباتا أك نفيا 

                                                           
 .86اظترجع نفسو ،ص - 1
 .86اظترجع نفسو ،ص  - 2
، بَتكت، ط عبد الرزتاف بن ناصر السعدم : -6  11، ص 2111، 6تيسَت الكرًن الرزتاف ُب تفسَت الكبلـ اظتناف ،دار ابن حـز
– 16 

86اظترجع السابق ص - 4  
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. فاالفًتاض اظتسبق ضركرم للمتكلم كاظتتلقي، ينطلق منو اظتتكلم إلببلغ مقصوده من  1"
 اطتطاب، كاظتتلقي ليفهم اطتطاب كالغرض منو.

االفًتاض اظتسبق ُب ىذا النداء، ما ذكره الزؼتشرم ُب تفسَته قائبل " ظتا عدد ا         
فرؽ اظتكلفُت من اظتؤمنُت كالكفار كاظتنافقُت، كذكر صفاهتم كأحواعتم، كما اختصت بو كل 
فرقة ؽتا يسعدىا كيشقيها، أقبل عليهم باطتطاب، كىو من االلتفات؛ كىو فن من الكبلـ 

 كاستدعيت إصغاءه ، نبهتو بالتفاتك ؿتو فضل تنبيو .…ك حتريك من السامع جزؿ فيو ىز

 .  2إىل إرشادؾ زيادة استدعاء، ؽتا يستفتح أذاف االستماع ك يستهش األنفس للقبوؿ "

ا، ذكرت  فاطتطاب ارتكز على افًتاض سابق، مشركوف كمنافقوف اليعبدكف       
 صفاهتم كىم يعرفوف حاعتم التعبدم، كبذلك يؤدم اطتطاب كظيفتو التبليغية التواصلية .

 :االستلزام الحواري -3

اضتمولة الداللية للعبارة عتا معاف صرُية، كأخرل ضمنية تفهم من السياؽ ك           
(: "إف القوؿ ليس ىو دائما القوؿ تصرُيا، Maingueneauاظتقاـ. تقوؿ مانغينو)

قل فوائد التداكلية أفالنشاط اطتطايب يتشابك باستمرار بُت اظتقوؿ كغَت اظتقوؿ، كليس 
إعطاء اصتمل التضمينية أحقية كاملة، ابتداء من اظتقولة التقليدية عن اضتذؼ ُب الًتكيب، 

وؿ، إذا رأينا أف التداكلية تضع ىذه الفائدة من جهة أخرل طبيعية بالنسبة ظتتضمنات الق

                                                           
 . 16-11مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص  -1

 2-أبو القاسم ػتمد بن عمرك بن أزتد، الزؼتشرم: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل، دار كتاب العريب، بَتكت      

 ط9، 6811ق، ج6، ص 99.
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ثقلها ُب االسًتاتيجيات غَت اظتباشرة للتلفظ، كُب عمل تأكيل اظتلفوظات عند اظتتلفظ 
 .1اظتشًتؾ " 

كيقوؿ أزتد اظتتوكل ُب ذلك "القوة اإلؾتازية اليت ميكن أف تواكب العبارات اللغوية         
يها بطريقة مباشرة بصيغة العبارة، كقوة كما ىو معلـو قوتاف، قوة إؾتازية حرفية مدلوؿ عل

 .2إؾتازية مستلزمة تتولد عن األكىل طبقا ظتقتضيات مقامات معينة"

كُب ىاتُت اآليتُت تتمثل القوة اإلؾتازية اضترفية ُب النداء، ككراء ىذه القوة اإلؾتازية         
 اضترفية قوة إؾتازية مدركة مستلزمة مقاميا ىي :

 : بذكر عديد النعم من خلق ك تدبَت كرزؽ ك تسخَت.االمتناف-        

التوبيخ: توبيخ اظتشركُت الختاذىم شركاء من دكف ا، كىم يعلموف بأنو سبحانو -        
 خالقهم ك رازقهم .

          ﴿ :قاؿ تعاىلالنداء الثاني:

            ﴾ 

 : األفعال الكالمية -1

      "     " فعبلف كبلمي، األكؿ تأثَتم النداء، قوتو اإلؾتازية
ك هتيئتو لتلقي اطتطاب، ك الثاين غرضي  –آدـ عليو السبلـ –تتمثل ُب تنبيو اظتخاطب 

                                                           

رحيم كرًن علي الشريفي، زينب عادؿ ػتمد الشمرم، قواعد التخاطب اللساين ُب معاين القراف للفراء: دراسة تداكلية، غتلة   -1 
 .822،ص6،ط 2161، نيساف 12كلية الًتبية األساسية للعلـو الًتبوية كاإلنسانية، جامعة بابل،ع 

 .  26ـ ، ص 6991، 6أزتد اظتتوكل: آفاؽ جديدة ُب نظرية النحو الوظيفي، دار اعتبلؿ العربية، ط -2 
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 عرضت عليها إؾتازم أمر )أنبئهم(، قوتو اإلؾتازية تتمثل ُب إخبار آدـ اظتبلئكة األشتاء اليت
ملفوظ تقريرم دتثلت قوتو اإلؾتازية ُب امتثاؿ ..." .  "  ك مل تسمها.

     " آدـ ألمر ا كاستجابتو لو، فأنبأ اظتبلئكة باألشتاء، كفعل تلفظي

           "ناَتو فعل ، 11البقرة
تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب التذكَت مبا جرل بُت ا كاظتبلئكة من حوار،  -االستفهاـ –إؾتازم 

كاألرض، كما ظهر من األمور  ك إقرار بأنو أحاط كل شيء علما، يعلم غيب السماكات
 كما بطن. 

 : االفتراض المسبق -2
االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية متمثل ُب اضتوار الذم جرل بُت ا ك اظتبلئكة جبعلو          

خليفة ُب األرض، كردت اظتبلئكة بعلة اإلفساد كإىبلؾ اضترث كالنسل، كتعليم ا آلدـ 
األشتاء ليجعل اظتبلئكة تقر بعلم ا اظتطلق الذم كسع كل شئ، فلذلك كاف للخطاب 

 صلي. مؤداه التوا
 :االستلزام الحواري -3

ُب اآلية قوة إؾتازية حرفية ىي النداء كاالستفهاـ، أما القول اإلؾتازية اظتستلزمة         
 1اظتدركة مقاميا فهي التبكيت، ألف ا عز كجل " استنبأىم كقد علم عجزىم عن اإلنباء "

 فأمر خليفتو ُب األرض آدـ عليو السبلـ بإنبائهم.
يف آلدـ عليو السبلـ بتعليمو األشتاء، كإظهار علمو على اظتبلئكة كفضلو التشر       

 عليهم. 

                                                           

621،ص6الزؼتشرم :الكشاؼ ،ج  1  
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التخويف: " ألنو تعاىل ال خيفى عليو شيء من أحواؿ الضمائر، فيجب أف جيتهد         
اظترء ُب تصفية باطنو، ك أف ال يكوف ِبيث يًتؾ اظتعصية الطبلع اطتبلئق عليها، كال يًتكها 

. كفيها قوة إؾتازية مستلزمة أخرل، كىي األمر بوجوب إصبلح 1ق عليها "عند اطبلع اطتال
الظواىر كالبواطن، كالعبد ُياسب على النقَت كالقطمَت، ال يغيب عن علم ا  شيء ظهر 

 أـ خفي. 
          ﴿ :قاؿ تعاىلالنداء الثالث:

         ﴾  

 : األفعال الكالمية -6

      "      " فعبلف كبلمياف، األكؿ تأثَتم النداء، تتمثل
قوتو اإلؾتازية ُب تنبيو اظتخاطب كهتيئتو لتلقي اطتطاب، كفيو تشريف آلدـ عليو السبلـ. 
كالثاين: غرضي إؾتازم أمر، ُيمل قوة إؾتازية تتمثل ُب "إذف ا تعاىل آلدـ مببلزمة اإلقامة 

قوتو اإلؾتازية  "      " ازم أمر . كيليو فعل كبلمي إؾت2ُب اصتنة"
تتمثل ُب أمره سبحانو آلدـ كحواء باألكل من ذتار اصتنة أمر إباحة، ك الرغد ىنا معناه " 

. كبعد اإلذف بالسكن ُب اصتنة ك التمتع بنعيمها  3العيش الٌداٌر اعتٍتء الذم ال عناء فيو "
جاء فعل كبلمي إؾتازم آخر؛ كىو النهي عن األكل من الشجرة اليت عٌينها ا آلدـ 

                                                           

.821،ص2الرازم:التفسَت الكبَت ،ج - 1  
لمية، عبد اضتق بن عطية :ارر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز،ت:عبد السبلـ عبد الشاُب ػتمد ،دار الكتب الع-  2 

.  621ق(ص  6822  6،ج6بَتكت،ط  
 .621اظترجع نفسو ،ص - 3
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كالنهي ىنا  1كحواء، كىي "شجرة مل يعلمنا ا ما ىي، إذ ال يتعلق بعرفاهنا كبَت أمر" 
 فيو. للتحرًن، كعْب عن النهي عن األكل بعدـ القرب مبالغة

 : االفتراض المسبق-2
االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية أهنا ُب سياؽ التكرًن اإلعتي ألدـ عليو السبلـ، فبعد أف          

خلقو ك نفخ فيو من ركحو ك أسجد لو مبلئكتو إال إبليس أىب ك استكْب كمل يسجد، جاءه 
 تكرًن إعتي آخر بإسكانو اصتنة.

 االستلزام الحواري:-3
تتمثل اضتمولة الداللية عتذا الفعل الكبلمي اإلؾتازم، ُب قوة إؾتازية حرفية تتمثل ُب         

 النداء،  ككراء ىذه القوة اإلؾتازية اضترفية قوة إؾتازية ضمنية تتمثل ُب :
 دـ عليو السبلـ بإسكانو اصتنة .التشريف ك التكرًن آل-       

 لفوز باصتنة ك التمتع بنعيمها. الًتغيب كشحذ ُهم الطائعُت ل-       
 الوعيد ك التحذير من اظتعصية، فهي ظلم للنفس ِبرماهنا اصتنة.-       
هني عن ما يوصل إىل األكل من ...."  " سد الذرائع ُب قولو تعاىل  -       

على اظتؤمن أف يسٌد كل طريق يوصل من بعيد أك قريب إىل  الشجرة مبالغة. فينبغي
 اظتعصية.

        ﴿ :قاؿ تعاىل النداء الرابع :

              

           ﴾ 

                                                           

ق6821ػتمد بن يوسف أبو حياف:البحر ايط ُب التفسَت، ت:صدقي ػتمد رتيل )بَتكت ،دار الفكر، بَتكت،   1  
221، ص2ج  



تداوليت النداء في سورة البقرةالفصل الثالث                                                          
 

127 
 

 األفعال الكالمية:-1
ىذا النداء اظتوجو إىل بٍت إسرائيل رتلة من األفعاؿ الكبلمية، األكؿ تأثَتم ك  ُب         

ىو النداء، خوطبوا هبذا االسم " تذكَتا عتم بدين أسبلفهم، كموعظة عتم كتنبيها من 
غفلتهم.  فاطتطاب القرآين باستخدامو ىذه التسمية يدعو بٍت إسرائيل إىل أف ُياسبوا 

، 1يهم ىذه التسمية من نصوص توراتية نائمة ُب زكايا أذىاهنم "أنفسهم ُب ضوء ما تثَت ف

تتمثل قوتو "      "  ٍب جاء فعل كبلمي غرضي إؾتازم أمر
،أضيفت  -اظتفرد اظتضاؼ يعمٌ  –ُب كجوب شكر نعم ا اليت ال تعد كال حتصى، اإلؾتازية

النعمة إىل ا سبحانو ك تعاىل فهي إذف نعم عديدة ال حصر عتا. ٍب أردفو ا سبحانو 
" أكفوا مبا أمرتكم بو من ؛ أمبفعل غرضي إؾتازم، كىو األمر بالوفاء بالعهد كاظتيثاؽ مع ا

2كم عنو من اظتعاصي أكؼ بعهدكم؛ أم أرضى عنكم ك أدخلكم اصتنة "الطاعات ك هنيت
. 

        "   " فعل كبلمي طلِب، غرضو اإلؾتازم حث اظتخاطبُت من بٍت
إسرائيل على " الرىبة منو تعاىل كخشيتو كحده، فإف من خشيو أكجبت لو خشيتو امتثاؿ 

     "  ٍب جاء فعل غرضي إؾتازم أمر. 3أمره كاجتناب هنيو "

  " ُيمل قوة إؾتازية تتمثل ُب كجوب اإلمياف بالقرآف؛ الذم جاء مصدقا ظتا بُت يديو
 من الكتب كمهيمنا عليها كمنها التوراة.

فعل كبلمي إؾتازم النهي، تضمن "     "  ٍب يقوؿ سبحانو         
قوتُت إؾتازيتُت األكىل " صرُية تتمثل ُب اظتبادرة إىل اإلسبلـ، كالثانية ضمنية غَت مباشرة 

                                                           

 .91، ص2119،2119قدكر عمراف: البعد التداكيل ُب اطتطاب اظتوجو إىل بٍت إسرائيل ،دكتوراه ،جامعة اصتزائر،  1 

   1ػتمد بن عمر بن اضتسُت فخر الدين الرازم: مفاتيح الغيب، التفسَت الكبَت، دار احياء الًتاث العريب،بَتكت ،ط- 2 
 . 819، ص 1ق، ج 6821

 .21عبد الرزتاف بن ناصر السعدم: تيسَت الكرًن الرزتاف، ص  - 3 
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، فاظتقصود من النهي ىو " اظتعٌت التعريضي كىو يقـو 1تتضمن معنيي التعريض كالتوبيخ"
النهي أف ال يكونوا من اظتبادرين بالكفر، ك أف ال يكونوا متأخرين قرينة على أف القصد من 

2ُب اإلمياف "
 . 

          - "      " فعل كبلمي إؾتازم النهي أم " ال تعتاضوا عن
ك فيو َتهيل ك تقريع  .3فإهنا قليلة فانية "اإلمياف بآياٌب ك تصديق رسويل بالدنيا ك شهواهتا، 

لبٍت إسرائيل خاصة أحبارىم الذين كانوا يصدكف عامة اليهود عن اإلسبلـ، خوفا من زكاؿ 
 رئاستهم ك زعامتهم الدينية كمكاسبهم الدنيوية منها .

حث بٍت إسرائيل على تقول  كختمت اآلية بفعل كبلمي طلِب، غرضو اإلؾتازم           
 ". "  اظتلك اصتليل؛ بفعل اظتأمورات كترؾ اظتنهيات

          "            

      " ُب اآلية فعبلف كبلمياف " النهي عن اللبس ك
، كىذا فيو تأنيب كتوبيخ كتقريع ألىل الكتاب، كاظتعٌت "ال ختلطوا اضتق اظتنزؿ 4الكتماف "

تبو أحدُها باألخر. كتكرير اضتق لزيادة بالباطل الذم خيًتعونو أك يذكركنو ُب تأكيلو حىت يش
 .  5تقبيح اظتنهي عنو، ك التقييد بقولو ك أنتم تعلموف لزيادة تقبيح حاعتم "

كُب اآلية الثانية ثبلثة أفعاؿ كبلمية غرضية إؾتازية، تتمثل قوهتا اإلؾتازية ُب أمر بٍت          
م فيو من العصياف كالعناد كاظتكابرة كإقامة الصبلة إسرائيل بالتوبة كاإلنابة إىل ا، ؽتا ى

                                                           

 .  81، 82 ،صعيسى تومي ، األبعاد التداكلية ُب اطتطاب القرآين 1 
ػتمد الطاىر بن عاشور، التحرير ك التنوير، حترير اظتعٌت السديد ك تنوير العقل اصتديد من تفسَت الكتاب اجمليد،  الدار  - 2

 .816، ص6998، 6التونسية للنشر، تونس،ج
 .299، ص6ق، ج6869، 6ػتمد رتاؿ الدين ػتمد القاشتي: ػتاسن التأكيل، دار الكتاب العلمية، بَتكت، ط -3 

 .892،ص1الرازم :مفاتيح الغيب ،ج  4
 .111،ص6القاشتي :ػتاسن التأكيل ،ج  5
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كإيتاء الزكاة اظتفركضة. "كاركعوا مع الراكعُت" فيو حث على أداء الصبلة رتاعة ككذا 
 .1"حتريض على اإلتياف بصبلة اظتسلمُت ألف اليهود ال ركوع عتم ُب صبلهتم"

 االفتراض المسبق:-2
رة كانت تدكر"حوؿ إثبات كجود ا ككحدانيتو اآليات السابقة من بداية السو           

كاألمر بعبادتو ، كأف القرآف الكرًن كبلـ ا اظتعجز، كبياف مظاىر قدرة ا خبلق اإلنساف 
كتكرميو، كخلق السموات ك األرض، كموقف الناس من كل ذلك كانقسامهم إىل مؤمنُت ك 

لليهود، كىم الذين ظهرت فيهم النبوة .ٍب توجو العلٌي الكبَت باطتطاب 2كافرين كمنافقُت "
كأخذ عليهم العهد باتباع ػتمد صلى ا عليو كسلم كالتصديق بشريعتو، فلما أنكركا كمل 

 يتبعوا ما جاء بو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم جاءىم اطتطاب تذكَتا كختويفا كتوبيخا.
 االستلزام الحواري:-3

رفية ُب اآليات ُب نداء بٍت إسرائيل، أما القوة اإلؾتازية تتمثل القوة اإلؾتازية اضت           
 اظتستلزمة مقاميا فهي:

 التشريف: بإضافة النعمة إىل اظتنعم جل جبللو تشريفا.-          
كجوب شكر النعم كعدـ كفرىا، كشكرىا يكوف باستعماعتا ُب طاعة ا، ك -          

 فالواجب اضتذر منهم. الزجر عن اظتعاصي. فنقض العهد من شيمهم،
التوبيخ: لبٍت إسرائيل لعدـ كفائهم بالعهد مع ا سبحانو بالتصديق بنبوة ػتمد -         

 صلى ا عليو كسلم.

                                                           
 .891اظترجع السابق ،ص   1
،ص 6ق ج6869، 2كىبة بن مصطفى الزحيلي :التفسَت اظتنَت ُب العقيدة كالشريعة كاظتنهج ،دارالفكر اظتعاصر ،دمشق ،ط-  2

689. 
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عاظتية اإلسبلـ: فهو دين التوحيد، دين األنبياء ك اظترسلُت من آدـ إىل ػتمد -        
 عليهم الصبلة كالسبلـ.

اإلسبلـ شريعة مصدقة كناسخة كمهيمنة على الشرائع السماكية قبلها، كىذا -        
 ".      :"يستفاد من قولو تعاىل

"، كفيها َتهيل      " التحقَت كالتهوين من شيء الدنيا-       
 كتقريع لعلماء بٍت إسرائيل، كحتذير لعلماء األمة اإلسبلمية من حذك حذكىم.

التأنيب كالتوبيخ لبٍت إسرائيل على خلطهم اضتق بالباطل ك كتماهنم صفات نبوءة -        
 ػتمد صلى ا عليو ك سلم.

فكأف »"       "لو تعاىلالتعريض كاالستلزاـ :ُب  قو -        
اإلمياف مبحمد كبالقرآف تصديقا للتوراة كاإلؾتيل، كتكذيب ػتمد كالقرآف تكذيب للتوراة 

 .1«كاإلؾتيل 
         ﴿:  قاؿ تعاىلالنداء الخامس :

                

        ﴾   

 :األفعال الكالمية-1
ُب اآليتُت متوالية من األفعاؿ الكبلمية، األكؿ فعل كبلمي تأثَتم )النداء(، تتمثل          

ُب لفت نظر اظتخاطب كهتيئتو لسماع اطتطاب، كالثاين فعل كبلمي غرضي  قوتو اإلؾتازية
" تضمن قوة إؾتازية صرُية دتثلت ُب"      " إؾتازم أمر

                                                           
 .891،ص1الرازم :التفسَت الكبَت ،ج  1
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ضمنية كىي األمر بالطاعة، ألف "تعداد النعم  ، كقوة إؾتازية1تنبيههم على شدة غفلتهم"
مغن عن األمر بالطاعة كاالمتثاؿ، كمن طبع النفوس الكرمية امتثاؿ أمر اظتنعم فالنعمة تورث 

2ابة"
".    "  ،ملفوظ تقريرم، عطف اطتاص على العاـ

 جزء من النعم اليت أنعم ا هبا على بٍت إسرائيل، كُب ىذا "ترغيب فالتفضيل على العاظتُت
ُب امتثاؿ األكامر كاجتناب النواىي؛ باتباع اضتق الذم جاء بو ػتمد صلى ا عليو  3بالغ"

 كسلم. 
        "                

   "  فعل كبلمي غرضي إؾتازم، تضمن قوة إؾتازية دتثلت ُب ترىيب بٍت
، كىذا 4إسرائيل كأمرىم باتقاء يـو القيامة "من حيث ما ُيدث فيو من أىواؿ ك العذاب "

كهتديد. ٍب ختمت اآلية بنفي "إغناء نفس عن نفس شيئا كال َتديها نفعا "، حتذير عتم 
 . 5كفيو من التهويل ك اإليذاف بانقطاع اظتطامع ما ال خيفى "

 االفتراض المسبق:-2
االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية ىو عناد بٍت إسرائيل، ك استكبارىم عن اتباع اضتق         

رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كنقضهم العهد مع ا تعاىل ُب التصديق  الذم جاء بو
 برسالة ػتمد  صلى ا عليو كسلم. كأعماعتم ك أقواعتم مقدـ رسوؿ ا تْبىن على حاعتم.

 االستلزام الحواري: -3
                                                           

  .811اظترجع نفسو ،ص-  1
 .891،ص6ابن عاشور: التحرير ك التنوير ،ج-  2
 .811اظترجع السابق ،ص-  3
 .898،ص6ابن عاشور: التحرير ك التنوير ،ج-  4
شهاب الدين ػتمود بن عبد ا االلوسي، ركح اظتعاين ُب تفسَت القراف العظيم ك السبع اظتثاين، دار الكتاب العلمية -  5

 .222،ص6ق، ج6862 ،6بَتكت،ط
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مستلزمة  ُب اآلية قوة إؾتازية حرفية تتمثل ُب نداء بٍت إسرائيل، ك فيها قوة إؾتازية         
 مدركة مقاميا ك سياقيا ىي:

الًتغيب ُب امتثاؿ األكامر كاجتناب النواىي، كأعظم األكامر الدخوؿ ُب -         
اإلسبلـ. فناداىم اضتق سبحانو بإضافتهم إىل أبيهم ترغيبا عتم ليكونوا مثل آبائهم ُب 

 التسليم ألنبياء ا كرسلو، ككذا الوعيد ظتن خالف اإلسبلـ كنبيو.
 التهويل كالتعظيم ليـو القيامة حيث ال تغٍت نفس عن نفس شيئا. -         
 : بإعادة النداء ك التذكَت بالنعمة.1توكيد اضتجة -         
تنبيو كإرشاد: "فجميع ما خاطب ا تعاىل بو بٍت إسرائيل تنبيو للعرب، الف  -         

 .2الفضيلة بالنِب قد ضتقتهم"
 البعث كاصتزاء ظتشركي العرب الذين كانوا ينكركف البعث كالنشورإثبات -         

 كاضتساب كالعقاب، كىذا يلمس من خبلؿ قولو تعاىل " كاتقوا يوما ...."
: فبل تستطيع أم نفس من األنفس إغناء  3اإلقناط الكلي القطٌاع للمطامع-         

 شيء عن غَتىا.
 عاصي، كترغيب عتم ُب التوبة.التحذير للمؤمنُت من مقارفة اظت-         

        ﴿ :قاؿ تعاىلالنداء السادس:

            

      ﴾ 

                                                           
 .892، ص 1الرازم التفسَت الكبَت ،ج- 1

 اظترجع نفسو،الصفحة نفسها.-  2
 .892،ص1اظترجع نفسو ،ج-  3
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 :األفعال الكالمية-6
     " ىذه اآلية بياف للعفو اإلعتي عن بٍت إسرائيل ُب قولو تعاىل       

     ألف " العفو عن اظتؤاخذة بالذنب ُب اآلخرة قد ُيصل مع "
العقوبة الدنيوية من حق ك ؿتوه، ك ىو حينئذ منو، إذ لو شاء ا صتعل للذنب عقابُت 

 . 1دنيويا ك أخركيا"
الفعل الكبلمي ُب ىذه اآلية ىو " اضتث ك التحريض على التوبة، كتًتاكح األفعاؿ       

. 2 الكبلمية الصغرل بُت النداء، التحنن، التقريع، اإلخبار، التحريض، التأكيد كالتشبيو "

تنبيو اظتخاطبُت ك  فعل كبلمي تأثَتم غرضو اإلؾتازم"   فقوؿ موسى عليو السبلـ"
هتيئتهم لسماع اطتطاب، كفيو من التحنن  بإضافة القـو إليو عليو السبلـ، فكأنو يقوؿ عتم 

ملفوظ تقريرم "      " أنتم مٍت ك أنا كاحد منكم. 
الظلم الذم كقع فيو بنو إسرائيل ؽتا كسبت أيديهم مؤكد بإف، غرضو اإلؾتازم ىو أف 

عن اختاذ " " باختاذىم العجل معبودا من دكف ا ، "ٍب جاء األمر الذم فيو تقريع
أمر مبعٌت اضتث على  " " العجل ، ٍب أضاؼ أمرا آخر بقتل أنفسهم

. كإلفاء األكىل سببية كالثانية تعقيبية، كُب قتل أنفسهم قاؿ أبو السعود 3االستسبلـ للقتل"
. ككقع 4" قيل أمركا أف يقتل بعضهم بعضا، ك قيل أمر من مل يعبد العجل بقتل من عبده "

  فيهم قتل عظيم حىت رفع موسى كىاركف عليهم السبلـ أكف الضراعة فقبل ا توبتهم.

                                                           
 .212،ص6ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج-  1
اصتزائر، -باتنة–:األفعاؿ الكبلمية ُب القرىن الكرًن دراسة تداكلية، أطركحة دكتوراه، جامعة اضتاج طتضر  ػتمد مدكر -  2

 .99،ص2161-2168
 .99اظترجع نفسو ،ص -  3
 6أبو السعود ػتمد بن ػتمد بن مصطفى :إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن ،دار إحياء الًتاث،بَتكت،ج  - 4

 .612،د.ت، ص
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          -"            " ملفوظ
تقريرم غرضو اإلؾتازم تبياف أف " التوبة ك القتل طهرة عن الشرؾ ككصلة إىل اضتياة األبدية 

لم إىل الغيبة " ،" انو ىو التواب الرحيم كالبهجة السرمدية"، فتاب عليكم التفات من التك
 .1" يكثر توفيق اظتذنبُت للتوبة ك يبالغ ُب قبوعتا منهم، ك ُب اإلنعاـ عليهم "

 : االفتراض المسبق-2
االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية، ىو اختاذ بٍت إسرائيل عجبل يعبدكنو من دكف ا ظتا        

 كعبل ك استخلف أخاه ىاركف عليو السبلـ.خرج موسى عليو السبلـ ظتيقات ربو جل 
 : االستلزام الحواري-1

القوة االؾتازية اضترفية عتذا الفعل الكبلمي تتمثل ُب النداء، ك تضمنت اآلية قول         
 اؾتازية مستلزمة مدركة مقاميا ىي :

 النصح ك اإلرشاد: األنبياء ك الرسل عليهم السبلـ ال يألوف جهدا ُب نصح-        
أقوامهم ك إرادة اطتَت عتم، فها ىو موسى عليو السبلـ يدعو قومو للتوبة بإضافتهم إليو ُب 

 النداء حتننا منو عليهم، ليقبلوا على ما ينفعهم ُب دنياىم ك أخرهتم. 
التحذير من الشرؾ، اطتطاب كإف كاف ُب قصة عبادة بٍت إسرائيل للعجل، ككيفية -     

و موجو ألمة اضتبيب ػتمد صلى ا عليو كسلم بأف توبتهم منو ) بالقتل (، فه
 يستقيموا على التوحيد، ك ُيذركا الشرؾ فإف عاقبتو كخيمة.

التأكيد على أف التوحيد ىو الدين اطتالص الذم قامت ألجلو النبوات ك -      
 . الرساالت

                                                           
 .611-612اظترجع نفسو ،ص -  1
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آبائهم الذين التوبيخ  لبٍت إسرائيل بتذكَته جل كعبل بإنعامو عليهم ك قبوؿ توبة -      
عبدكا العجل، فلم تنكركف نبوة ػتمد صلى ا عليو ك سلم كأنتم تعرفونو كما تعرفوف 

 أبنائكم ؟.
الًتغيب الشديد ألمة ػتمد صلى ا عليو كسلم ُب التوبة من الذنوب كاظتعاصي -         

 فا جل جبللو يقبل توبة التائبُت ك يبدؿ سيئاهتم حسنات.
           ﴿ : قاؿ تعاىل النداء السابع:

           ﴾ 

 األفعال الكالمية:-1
تضمنت اآليتاف فعبل كبلميا مباشرا ىو إخبار بنو إسرائيل بالنعم، كأنو سبحانو          

حىت نرل ا جهرة فأخذتكم الصاعقة،  قاؿ:" اذكركا نعميت حُت قلتم ظتوسى لن نؤمن لك
 . 1ٍب أحييتكم لتتوبوا عن بغيكم، كتتخلصوا من العقاب كتفوزكا بالثواب "

ككراء اإلخبار أفعاؿ كبلمية أخرل، منها النداء ك ىو فعل كبلمي تأثَتم غرضو         
ف على بٍت إسرائيل اإلؾتازم تنبيو موسى عليو السبلـ كهتيئتو ظتا سيقولونو، كالتذكَت كاالمتنا

بنعمو جل ك عبل عليهم، كفيو " حتذير ظتن كاف ُب زمن النِب صلى ا عليو كسلم عن فعل 
ما يستحق بسببو أف ييفعىل بو ما فيًعل بأكلئك، كفيو تسلية للنِب صلى ا عليو كسلم ؽتا  

 . 2كاف يبلقي منهم، ك تثبيت لقلبو على الصْب كما صْب أكلوا العـز من الرسل "
 االفتراض المسبق:-2

                                                           
 .261،ص1الرازم :التفسَت الكبَت ،ج  -  1
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها. -  2
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االفًتاض اظتسبق ُب ىذه اآليتُت ىو ما ظهر من أىل الكتاب )اليهود( " من           
ُب زمن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كبنو إسرائيل  1العجرفة كقلة االكًتاث باظتعجزات"

صرٌين على ُب زمن موسى عليو السبلـ كانوا ينتقلوف من نعمة إىل نعمة، كمع ذلك كانوا م
عنادىم كتشكيكهم ُب معجزات موسى عليو السبلـ، كعصياهنم للمنعم جل جبللو. 

  فذٌكرىم ا بإنعامو على أسبلفهم ليكوف عْبة عتم، فيتبعوا دين ػتمد عليو الصبلة كالسبلـ

 االستلزام الحواري:-3
اضترفية ُب اآليتُت؛ تتمثل ُب تذكَت ا عز كجل بٍت إسرائيل بإنعامو  القوة اإلؾتازية        

عليهم بإحيائهم بعد إماتتهم، ككراء ىذه القوة اإلؾتازية اضترفية قول إؾتازية مستلزمة مدركة 
 مقاميا ىي:

كجوب شكر النعم، كشكرىا التصديق بنبوة ػتمد صلى ا عليو كسلم كاالنقياد  -        
 بو .ظتا جاء 
التحذير من التذبذب كالتشكيك ُب صدؽ رسالة ػتمد صلى ا عليو كسلم، -       

كىذا التحذير موجو للمؤمنُت، فهو أمر عتم بالثبات على اإلمياف كالتصديق مبعجزات رسوؿ 
"        "  ا عليو الصبلة كالسبلـ، ألف قوؿ بٍت إسرائيل ظتوسى

فيو احتماؿ " أهنم توقعوا الكفر إف مل يركا ا تعاىل، أكأهنم يرتدكف عن اإلمياف ُب اظتستقبل 
"2 . 

إثبات البعث ك اصتزاء، ك إقامة اضتجة على اظتنكرين لو من مشركي العرب، بإماتة -       
 بٍت إسرائيل ٍب إحياىم.

                                                           
 .211،ص6ابن عاشور: التحرير كالتنوير، ج - 1
 .211، ص6اظترجع نفسو، ج -  2
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تسلية قلب النِب صلى ا عليو كسلم، كأف ا خياطبو ك يقوؿ لو: " ال يضيق -       
صدرؾ مبا يقوؿ ك يفعلو اليهود، فهم بعجرفتهم كعنادىم كذبوا أنبيائي كرسلي، كال تكًتث 
مبا يفعلو بنو قومك مكذبُت لك، فلقد كذبت قبلك أنبياء كرسل فصْبكا ك جاءىم نصرنا 

 ن اظتكذبُت اجملرمُت، فنصرم آت ال ػتالة.كال يرد بأسنا ع
العظة ك العْبة اليت البد أف يستخلصها أىل اإلمياف ؽتا كقع لبٍت إسرائيل بسبب -         

 ؼتالفتهم لشريعة ا، ك تشكيكهم ُب صدؽ رسالة موسى عليو السبلـ .
            ﴿:قاؿ تعاىل: النداء الثامن

              

              

              

     ﴾. 

 :األفعال الكالمية1-
كغرضو الرجاء  ،السياؽ متصل ُب تعداد النعم ،"كقد سألوا موسى أف يدعو عتم          

لتمهيد مبادئ اإلجابة  "   " كتدعم الفعل الكبلمي بالتعرض لعنواف الربوبية
"1. 

دليل على كىذا "      ":قالوا فبنو إسرائيل ظتا ملوا من اظتن كالسلول 
فطلبوا غَتىا بقبل كقثاء كفوما كعدسا كبصبل ،كىذا فعل كبلمي  ،استحفافهم بنعمة ا

 تعبَتم يدؿ على تذمر القـو من عيشهم كنفاذ صْبىم .

                                                           
 91ػتمد مدكر :األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ص   1
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" فعل               :"كقولو 
كاقتصر على  ،ألنو غترد عن اظتقنعات كعن الزجركبلمي إؾتازم غرضو "التوبيخ الشديد 

هناية داللة على األدىن باالستبداؿ للخَت كُب اـ اظتقصود منو التعجب فالتوبيخ، االستفه
  1.زتاقتهم كسوء اختيارىم "

إؾتازم تتمثل  " فعل كبلمي غرضي      :"كُب قولو جل كعبل 
أما قوتو اإلؾتازية الضمنية "اإلباحة اظتشوبة بالتوبيخ أم إف  ،قوتو اإلؾتازية الصرُية ُب األمر

التهديد على تذكر أياـ ذعتم كعنائهم كدتنيهم الرجوع  أيضاكفيو  ،كاف ىذا ُهكم فاىبطوا
 2لتلك اظتعيشة"

كبعد االستفهاـ اإلنكارم التوبيخي "انتقل السياؽ إىل اإلخبار كالتقرير ألكصاؼ          
            " اليهود

           ". لضرب كىذا ا
لة ككراء اإلخبار فعل كبلمي غَت مباشر ىو الوعيد بالذ ،غتازاة عتم على كفراف النعم

من ا تقوية للفعل الكبلمي الوعيد  وكونكُب كصف الغضب ب ،اكاظتسكنة كالغضب من 
 3ألنو يفيد تعظيم شأنو كتفخيمو "

 :االفتراض المسبق-2
فطلبوا أطعمة  ،الذم ضرب على بٍت إسرائيل التيو االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية ىو      

ككذا  ،التيو عنهم كغرضهم االستقرار ُب الببلد كرفع ،الببلدُب أخرل اليت ال توجد إال 
فسألوا موسى ليدعو ا عتم بإخراج  ،مللهم من تناكؿ اظتن كالسلول كمل يعتادكىا من قبل

                                                           
 221،ص6:التحرير كالتنوير ،ج ابن عاشور 1
 228،ص6ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج 2
 91بلمية ُب القرآف الكرًن ،ص ػتمد مدكر :األفعاؿ الك 3
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أما ُب زمن نبينا  ،ىذا ُب زمن موسى عليو السبلـ ،انا من األطعمة كانوا يتناكلوهنااألرض ألو 
عجرفة بٍت إسرائيل كتكذيبهم  :ظتسبق عتذه اآلية ىوػتمد صلى ا عليو كسلم فاالفًتاض ا

رايتها ػتمد صلى ا  مع أهنم يعلموف صدقها كمواصفات مبلغها كحامل ؛لرسالة اإلسبلـ
فجاء تذكَت ا مبا كقع مع أسبلفهم لعلهم يرشدكف فينتهوا عن تكذيبهم  ،عليو كسلم

  .ككفرىم بآيات ا
  :االستلزام الحواري-3

ككراء ىا قول  ،رفية كىي النداءعتذا الفعل الكبلمي ُب قوة إؾتازية حاضتمولة الداللية تتمثل 
 ىي:مستلزمة مدركة مقاميا إؾتازية 

ُب اآلية حتذير من اظتعاصي فهو سبيل الذلة  ،فاصتزاء من جنس العمل :التحذير-         
 كمن رتلة اظتعاصي عدـ شكر نعم ا . ،كالصغار كاعتواف

تعظيما للشنعة كالذنب "  :" حرمة قتل النفس بغَت حق :كجاء بقولو-         
 1 ".اظتقًتؼ
، الًتغيب كحث اظتؤمنُت على كجوب نصرة رسوعتم ػتمد صلى ا عليو كسلم-        

 ككجوب زتايتو من اليهود فهم قتلة األنبياء . ،كاإلذعاف كالرضا مبا جاء بو
الوعيد الشديد ليهود اظتدينة كاظتشركُت الذين يكفركف ك يكذبوف ما أنزؿ من -        

كفعبل ذاؽ اليهود ما   ،هم إف مل يؤمنوا ذلة كصغار كىواففعاقبت ،كمةاآليات البينات كاضت
غدرىم  بسبب ،ي منهملً جٍ أي ي من لً جٍ أي ك  ،فقتل من قتل منهم ؛كسبتو أيديهم ُب اظتدينة
 عتم على استكبارىم كاستهتارىم باإلسبلـ كاظتسلمُت .كخيانتهم كعقوبة من ا 

                                                           

  621،ص6:ارر الوجيز ،ج ابن عطية 1- 
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يستبدلوه كال  ،كال يبيعوه بعرض من الدنيا قليل ،دعوة اظتؤمنُت للثبات على دينهم-        
كىذا  ،كلن يقبل ا دينا غَت اإلسبلـ فهو خاًب الرساالت ،بكفر كشرؾ كال بدين آخر

  "       :" قولو تعاىلمستلـز من 

يتطلع لنعم الك  ،ضجر اظتؤمن ؽتا قسم ا لوتكجوب الرضا مبا قسم ا كرزؽ :فبل ي-        
كفر النعم كأمر ففي ىذا حتذير من   ،اأخرل ملبل من النعم اليت يتقلب فيها كفرا عتا ال شكر 

 .فهو جل جبللو العليم اضتكيم  ا،بالتسليم كالرضا برزؽ ا قليبل أك كثَت 
 :" كىذا ُب قولو ،إثبات عصمة األنبياء فبل يأتوف مبا يستحقوف  القتل بو-      

"  

         ﴿: :قاؿ تعاىل النداء التاسع

    ﴾ 

 :األفعال الكالمية-1 
"فعل     " النداء :ذه اآلية ثبلثة أفعاؿ كبلمية كىيكرد ُب ى         

كىذا تضمن قوة إؾتازية دتثلت ُب تنبيو اظتخاطبُت كهتيئتهم ظتا سيلقى عليهم  ،كبلمي تأثَتم
يقوؿ عبد ا بن مسعود رضي ا عنو :"إذا شتعت ا  ،ؤمنُت ُب ىذه السورةأكؿ نداء للم

،ٍب جاء 1خَت يأمر بو أك شر ينهى عنو " وفإن ،يا أيها الذين آمنوا فأرعها شتعكيقوؿ 
فعل كبلمي غرضو  ، كىو 2ألنو من باب الًتكؾ فهو أسهل ""، "   "بالنهي 

 ي أىل اإلمياف ؽتن اتبعوا دين اإلسبلـ عن قوؿ راعنا ُب خطاهبم لرسوؿ اهناإلؾتازم 
عتم كلمة عْبانية عتا على نوع مفسدة ...ُب اليهود كانت صلى ا عليو كسلم "ال شتما

                                                           
 .2، ص8: ػتاسن التأكيل ،ج القاشتي 1
 .282، ص6أبو حياف: البحر ايط ،ج 2
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فلما شتعوا  ،دعاءكىي يتسابوف هبا تشبو ىذه الكلمة كىي "راعينا" معناىا :اشتع ال تسمع 
  .1اظتؤمنُت يقولوف راعنا خاطبوا بو النِب صلى ا عليو كسلم كىم يعنوف اظتسبة "

اإلؾتازية كىو فعل كبلمي غرضي إؾتازم تتمثل قوتو  ،جاء األمر يكبعد ىذا النه         
مع رسوؿ ا ُب أمر اظتؤمنُت بالعدكؿ عن كلمة راعنا إىل كلمة أخرل حتمل معاين التأدب 

 .د للذريعة كىي كلمة انظرنا من النظر ال من االنتظاركفيها س ،صلى ا عليو كسلم
أم "فرغوا أشتاعكم ظتا يقوؿ الرسوؿ عليو السبلـ حىت ال "" كأمرىم بالسماع

 .2كاشتعوا شتاع قبوؿ كطاعة "  ،تاجوا إىل االستعادةحت
-"    " ملفوظ تقريرم غرضو اإلؾتازم أمر اظتؤمنُت بأف "يتأدبوا مع

 . 3يتأسوا باليهود ُب أقواعتم "كال ، عليو كسلماصلى الرسوؿ 
 عليو اصلى يتمثل ُب كجوب التأدب مع الرسوؿ  ؛كالقوؿ اظتنجز ُب ىذه اآلية      

ألهنم استعملوا لفظة راعنا ُب مقاـ اظتسبة كالسخرية  ،ككذا التعريض باليهودكسلم 
 كاالستهزاء برسوؿ ا صلى الو عليو كسلم.

  
 االفتراض المسبق: -2
خطاهبم للرسوؿ اآلية ىو أف اظتسلمُت كانوا "يقولوف حُت االفًتاض اظتسبق عتذه         

اف اليهود كك ،، فيقصدكف هبا معٌت صحيحاعند تعلمهم أمر الدين راعنا أم راع أحوالنا
فانتهزكا الفرصة فصاركا خياطبوف الرسوؿ بذلك كيقصدكف اظتعٌت  ،يريدكف هبا معٌت فاسدا

                                                           
 .118، ص1الرازم :التفسَت الكبَت ،ج 1
 اظترجع نفسو، ف ص. - 2
 . 122، ص6ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج 3
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إف كانت جائزة ظتا فيها من فجاء النهي للمؤمنُت عن قوؿ ىذه الكلمة ك . 1الفاسد"
 .مفسدة

 االستلزام الحواري:-3
اإلؾتازية اظتستلزمة اظتدركة  أما القول ،ية اضترفية عتذه اآلية ىي النداءالقوة اإلؾتاز         

 مقاميا فهي :
 التهديد كالوعيد الشديد ظتسيئي األدب مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم .-       
 أقواعتم كأحواعتم . حتذير اظتؤمنُت كهنيهم عن التشبو بالكافرين ُب-       
الصبلة ككجوب امتثاؿ أكامره عليو  ،أمر اظتؤمنُت كترغيبهم ُب األدب مع رسوؿ ا-       

 ."   " السبلـك 

فاليهود ما انتقصوا قدر رسوؿ  ،عن اضتسد ألحد على فضل آتاه اهني اظتؤمنُت  -      
 ؛ا عليو كسلم إال حسدا من عند أنفسهم حُت عرفوا أنو اضتق من رهبما صلى 

 فاستكْبكا كعتوا كطغوا كعاندكا.
        ﴿:قاؿ تعاىل النداء العاشر:

                

        ﴾ 

 األفعال الكالمية : -1
 كىو فعل كبلمي تأثَتم غرضو التنبيو  ،أفعاؿ كبلمية بدأت بالنداء يتُتُب اآل         

                                                           
 16الكرًن الرزتن ،ص السعدم :تيسَت  1
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        ". كالتحضَت لسماع ما سيقاؿ

 "   ك"أعيد نداء بٍت إسرائيل نداء التنبيو  ،كملفوظ تقريرمكبلمي غرضي فعل
 .1"على طريقة التكرير ُب الغرض الذم سبق الكبلـ اظتاضي ألجلوكاإلنذار كالتذكَت 

دتثلت قوتو اإلؾتازية ُب "ترىيب ا  ،ٍب جاء األمر كىو فعل كبلمي غرضي إؾتازم         
يـو ال بو ُب اآلية قبلها ...خافوا عذاب جل ثناؤه للذين سبقت عظتو إياىم مبا كعظهم 

وا على ما أنتم عليو من  أف هتلك كال تغٍت عنها غناء، ،تقضي فيو نفس عن نفس شيئا
كال يشفع فيما  ،فإنو يـو ال يقبل من نفس فيما لزمها فدية ،كفركم يب كتكذيبكم رسويل

م منها مبعصيتها إياه كال ىي ينصرىا ناصر من ا إذا انتق ،كجب عليها من حق عتا شافع
"2.  
 :االفتراض المسبق -2

عدـ  االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية يبقى دائما عناد بٍت إسرائيل ك عجرفتهم ك        
فكرر اضتق سبحانو كتعاىل عتم الدعوة نفسها اليت افتتح هبا  ،اتباعهم اضتق )دين اإلسبلـ(

"كأهنا الدعوة األخَتة كىم على أبواب  -اليهود–خطاب السورة عتذه األمة اظتعاندة 
 .3" هبم من قدًن ...أمانة العقيدة اليت كالتجريد النهائي من شرؼ األمانةاإلغفاؿ كاإلُهاؿ 

 :االستلزام الحواري -3
 اظتدركة أما القوة اإلؾتازية اظتستلزمة ،ية اضترفية عتذه اآلية ىي النداءالقوة اإلؾتاز         

 مقاميا فهي:

                                                           
 . 121،ص6ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج -  1
 .218،ص 2ػتمد بن جرير الطْبم :جامع البياف ُب تأكيل القرآف ،ج -  2
 .619،ص6،ج 2111، 12سيد قطب :ُب ظبلؿ القرآف :دار الشركؽ ،القاىرة ،ط - 3
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نعمة نعمة اعتداية كأعظم  ،حتذير اظتؤمنُت من كفر النعمة ككجوب شكرىا-        
كحتذيرىم كذلك من سلوؾ سبيل  .بو فهو العركة الوثقىلذا عليهم التمسك  ،لئلسبلـ

 اليهود ُب كفرىم لنعم ا تعاىل .
اؿ كال بنوف نفع  م، يـو ال يالًتىيب كالوعيد الشديد كالتخويف من يـو القيامة -        

  .جيده بُت يديو ؾتاة لو كخبلصا كفكاكا من نار جهنم ؛إال من قدـ صاضتا
العْبة كالعظة كأخذ اضتيطة من كيد اليهود لئلسبلـ كحامل رايتو ػتمد عليو الصبلة -       

 كالسبلـ كللمسلمُت .

         ﴿: قاؿ تعاىلالنداء الحادي عشر : 

                

     ﴾  

 األفعال الكالمية :1-
     " ُب اآلية فعل كبلمي غرضي إؾتازم فعل دعاء كرغبة

         " كحذفت الياء من النداء 
ك"دعوة إبراىيم عليو السبلـ ىذه من جوامع كلم  .لئلشعار بقرب اظتنادل سبحانو

كيقتضي العدؿ  ،ل يستتبع رتيع خصاؿ سعادة اضتياةفإف أمن الببلد كالسب ،ةءالنبو 
 .1كالعزة كالرخاء إذ ال أمن بدكهنا "

ضمنية دتثلت ُب تنبيو اظتشركُت من أىل مكة يومئذ يتضمن قوة إؾتازية ك         
فأجاب  ليتذكركا دعوة أبيهم إبراىيم اظتشعرة ِبرصو على إمياهنم با كاليـو اآلخر 

                                                           
  . 162، ص 6ابن عاشور :التحرير ك التنوير ،ج   1
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كرزقو الكافر استدراج لو ليذكؽ  ،أخْب أف رزقو للكافر كاظتؤمنك  ،ا دعوة خليلو
نا حتذير ألىل مكة اظتغًتين الفعل اظتنجز ىك  .، كلبئس اظتستقر كاظتآبالعذاب اظتهُت

بأف ذلك استدراج منو سبحانو  كإعبلـ عتم بأمواعتم كجاىهم كسلطاهنم كنفوذىم،
 .عتم كؾتاة ُب الدارين  افليؤمنوا يكن خَت  ،عتم

 االفتراض المسبق :-2
  ،ذكر ا تعاىل بٍت إسرائيل نعمواالفًتاض اظتسبق عتذه اآلية ىو أنو "بعد أف     

السبلـ أيب  أعقب ذلك بقصة إبراىيم عليو ،قابلوا النعم بالكفر كاصتحودكيف كأباف  
تبعوا النِب صلى كلو صدقوا ال ،م اليهود كالنصارل انتماءىم إليوالذم يزع ،األنبياء

. ككذلك توجو 1"ألنو أثر دعوة أبيو إبراىيم حُت دعا ألىل اضتـر ،ا عليو كسلم
لكنهم  ،ة بفضل دعوة إبراىيم عليو السبلـآمنباطتطاب ألىل مكة اليت جعلها ا 

 جاحدكف لدين اإلسبلـ الذم شتى إبراىيم أتباعو مسلمُت .
 االستلزام الحواري :- 3

القوة اإلؾتازية اضترفية ُب ىذا اطتطاب تتمثل ُب التذكَت بدعاء إبراىيم عليو          
 مقاميا ىي :مدركة  مستلزمةككراءىا قول إؾتازية  ،سبلـ باألمن كالرزؽ للبلد اضتراـال

 طلب كدعاء ا تعاىل استبقاء النعمة كإدامتها . كجوب-         
 التنويو بعظم نعمة األمن.-         

ًتغيب ُب اآلخرة كال ،"    "التحذير من الدنيا فهي متاع زائل-         
 اظتقيم.فهي دار النعيم 

 .قدسية البلد اضتراـك التنويو بشرؼ -         

                                                           
 .111،ص 6:التفسَت اظتنَت ،ج الزحيلي 1
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 كذلك جلي من ختصيص ،1"إظهار لشرؼ اإلمياف كاىتماـ بشأف أىلو "-         
 سيدنا إبراىيم عليو السبلـ اظتؤمنُت بالدعاء .

كترىيب عتم كألىل  ،كزجر عن الكفر" ،ترغيب لعرب قريش باإلمياف-         
  .2 "الكتاب من اإلعراض عن دعوة اإلسبلـ

التعريض باظتشركُت :"بأف ما يدلوف بو من نسب إلبراىيم كمن عمارة -         
 .3يغٍت عنهم من اإلشراؾ  با "اظتسجد اضتراـ كمن شعائر ا ال 

 .كاليهود من االغًتار بنعم ا عليهم فهي استدراج عتمحتذير الكفار كاظتشركُت -   
 .عذاب النارالتهويل كالتخويف من -           

     ﴿: :قاؿ تعاىلالنداء الثاني عشر،الثالث عشر،الرابع عشر

              

               

           

     ﴾  

 األفعال الكالمية : -1
اعيل ثبلثة أفعاؿ كبلمية جاءت بعد أف حكى ا عز كجل بناء إبراىيم كإشت          

كمل يقرف اظتنادل  ،ؿ تأثَتية غرضها اإلؾتازم الدعاءكىي أفعا ،عليهما السبلـ البيت اضتراـ
ألف األمر إف كاف  ،تلتها أفعاؿ دعاء كرغبة ،بقربو كما تقدـ ُب النداء اظتاضيبالياء إشعارا 

                                                           
 .191،ص 6القاشتي :ػتاسن التأكيل ،ج 1
 .111-112،ص 6اظترجع السابق :ج  2
 .161،ص  6ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج  3
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ربنا"إظهار الضراعة على كاف للدعاء كالرغبة ك "فائدة تكرير النداء بقولو :"من األدىن لؤل
 .1ككل دعوة مقصودة بالذات " ،إىل ا تعاىل

          "    " كالبناء طاعة من  ،فحذؼ اظتفعوؿ للتعميم ،كطاعاتناأعمالنا
ؾتازم "تعليل لطلب ملفوظ تقريرم مؤكد غرضو اإل "    " .طاعاتال

قصرين للمبالغة ُب كماؿ الوصفُت لو تعاىل كاإلتياف بضمَت الفصل يفيد  ،التقبل منهما
 .2بتنزيل شتع غَته كعلم غَته منزلة العدـ "

ن ذرياتنا كأكالدنا كاجعل م ،موحدين مطيعُت ؼتلصُت خاضعُت لكربنا اجعلنا "           
  " .3عنا " كعلمنا كعرفنا شرائع ديننا كأعبلـ حجنا كَتاكز ،أمة خاضعة لك

   "مل الدعاءصت، غرضو اإلؾتازم تعليل ملفوظ تقريرم مؤكد.  
     -"   "األمة اظتسلمة من ذرية إبراىيم كإشتاعيل كقيل  أم"ربنا ابعث ُب

 ،يتلو عليهم كتابك ،راد بو ػتمدا صلى ا عليو كسلمُب أىل مكة مرسبل منهم، أ
، إنك أنت 4كيطهرىم من الشرؾ كالذنوب " ،كيعلمهم  فهم القرآف كما فيو من أحكاـ

أم ألنك ال  ،اإلجابة قريبت"التذييل ل العزيز اضتكيم ملفوظ تقريرم مؤكد غرضو اإلؾتازم
 .5زب عن علمك كحكمتك شيء "يغلبك أمر عظيم كال يع

                                                           
 .169، ص6:التحرير كالتنوير ،ج ابن عاشور 1
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها   2
، ص 6991، 8فسَت القرآف ،تػ:عبد ا النمر، دار طيبة للنشر كالتوزيع،ط: معامل التنزيل ُب ت اضتسُت بن مسعود البغوم- 3

626. 
 .619،ص6اضتسُت بن مسعود البغوم ،معامل التنزيل ُب تفسَت القرآف ،ج-  4
 128،ص6ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج 5
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كالقوة اإلؾتازية الضمنية ُب النداءين األخَتين "التعريض باظتشركُت الذين أعرضوا عن       
  .1كالتمهيد لشرؼ الدين امدم" ،كاتبعوا الشرؾالتوحيد 

 سبق :االفتراض الم-2
االفًتاض اظتسبق ُب ىذه  اآليات ىو العودة باألذىاف إىل قصة بناء البيت "كقد            

كسائر االعرب  ،عي أهنا على ملة إبراىيم كتدٌ  ،إبراىيم كإشتاعيل إىل تنتسب كانت قريش
فجاء ىذا التذكَت ليجذهبم بذلك  إىل االقتداء بسلفهم الصاّب الذم ينتموف  ،تبع لقريش

 .2"إليو
 الحواري :االستزام -3
كالرغبة كالتضرع للعلي األعلى  ىي الدعاء القوة اإلؾتازية اضترفية ُب ىذه اآليات       

 مقاميا كىي :مدركة ككراء ىذه القوة اإلؾتازية اضترفية قول إؾتازية مستلزمة   .سبحانو
فإبراىيم عليو السبلـ دعا ربو بعد  ،ُب الدعاء بعد األعماؿ الصاضتةاظتؤمنُت ترغيب -       

 بناء البيت اضتراـ .
فبل يدرم اإلنساف إف عمل  ،ا تعاىلعلى طلب قبوؿ أعماعتم من حث اظتؤمنُت -       
  ىل تقبل منو أك ال.عمبل
ألقواعتم عليم  فا شتيع ،بإصبلح النيات كاألقواؿ كاألفعاؿتنبيو اظتؤمنُت كأمرىم -          

 .بنياهتم كأفعاعتم
 ، فبل التفات إىل أحد سواه، كىذاكجوب صرؼ الدعاء كااللتجاء إىل ا تعاىل-          

 .ُب قوؿ إبراىيم عليو السبلـ "ربنا"
  .حض اآلباء على سؤاؿ ا تعاىل صبلح األبناء-          

                                                           
 121اظترجع نفسو ،ص  1
 162،ص6الزحيلي : التفسَت اظتنَت ،ج 2



تداوليت النداء في سورة البقرةالفصل الثالث                                                          
 

149 
 

  ."كأرنا مناسكنالو تعاىل :"العبادات توقيفية كليست توفيقية كىذا لقو -         
 تشريف العرب ببعث خاًب األنبياء كاظترسلُت ػتمد صلى ا عليو كسلم منهم . -         
كعدـ إمياهنم كتصديقهم بنبوة ػتمد  ،توبيخ ظتشركي مكة على كفرىم بآيات ا -         

  .كىو دعوة إبراىيم عليو السبلـ صلى ا عليو كسلم
يكوف مسلما ألحكاـ ا تعاىل  أفسعادة العبد ُب  ؿياف كتنبيو "بأف كماب -         

  .1اطتاطر إىل شيء سواه " تفتأف أال يكوف ملك  ،كقضائو كقدره
إذف فهو  كراثة األمة اإلسبلمية إلمامة إبراىيم ككراثتها للبيت اضتراـ سواء،"إقرار  -         

  .2"كىو أكىل هبا من قبلة اليهود النصارل ،من اظتشركُت كىي أكىل بو ،تجو إليوبيتها الذم ت
         ﴿: : قاؿ تعاىل النداء الخامس عشر

         ﴾ 

 األفعال الكالمية :-1
      -"      "غرضو اإلؾتازم التأكيد على  ،ملفوظ تقريرم

الغَت ُب ك"التوصية التقدـ إىل  ،، كالضمَت ُب "هبا"عائد إىل اظتلةالرغبة ُب دين اإلسبلـ
       " كيعقوب قاؿ لبنيو .3الشيء النافع امود عاقبو "

     "غرضو اإلؾتازم تنبيو اظتخاطبُت  ،يا بٍت فعل كبلمي تأثَتم
كجاء بلفظ بٍت إظهارا لشفقة الوالد على كلده كحب اطتَت عتم  ،الوصيةهم لسماع تكهتيئ

"      " مبلفوظ تقريرمحيا ك ميتا ،ٍب جاء البياف كالتفسَت للوصية 

                                                           
 .28،ص 8الكبَت ،جالرازم :التفسَت   1
 .662، ص6سيد قطب :ُب ظبلؿ القرآف ،ج  2
 .812،ص6القاشتي :ػتاسن التأكيل ،ج  3
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ٍب كليو فعل   ،غرضو اإلؾتازم إظهار نعمة كمنة ا عليهم بأف جعلهم مسلمُت موحدين
كبلمي غرضي إؾتازم قوتو اإلؾتازية الظاىرة تتمثل ُب "النهي عن اظتوت على خبلؼ حاؿ 

" اإلسبلـ
1
 "      " أما قوتو اإلؾتازية الضمنية فهي :"األمر بالثبات

 .2على اإلسبلـ إىل حُت اظتوت "
تذكَت بٍت كمن السياؽ ؾتد قوة إؾتازية ضمنية تتجلى ُب التذكَت كالتعريض :"-           

ض باظتشركُت ُب إعراضهم عن دين فكما عرٌ  ،إسرائيل الذم ىو يعقوب بوصية جدىم
 وا إىل إسرائيل كىو يعقوب الذم ىوض باليهود كذلك ألهنم ظتا انتسبعرٌ  ؛أكصى بو أبوىم

 .3جامع نسبهم بعد إبراىيم لتقاـ اضتجة عليهم ِبق اتباعهم اإلسبلـ "
 االفتراض المسبق :-2

ن ملة أبيهم إبراىيم ملة االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية ىو إعراض اليهود كاظتشركُت ع         
 فجاء التسفيو من ا لكل من يرغب عن دين اإلسبلـ . ،اإلسبلـ

 االستلزام الحواري : -3
باتباع تتمثل اضتمولة الداللية عتذا الفعل الكبلمي ُب قوة إؾتازية حرفية ىي الوصية          

مدركة مستلزمة ككراء ىذه القوة اإلؾتازية اضترفية قول إؾتازية  ،دين اإلسبلـ كالثبات عليو
 مقاميا تتمثل ُب :

كرة احتكاره ُب فكنفى  ،، كاطراده على أيدم رسلو رتيعاكحدة دين اتقرير"-       
 .4ال تراث العصبية العمياء "، كبياف أف العقيدة تراث القلب اظتؤمن أيدم أمة أك جنس

                                                           
 .618، ص6أبو السعود :إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن ،ج  1
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها .  2
 .129، ص 6ابن عاشور : التحرير كالتنوير ،ج  3
 .666، ص 6سيد قطب :ُب ظبلؿ القرآف ،ج  4
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 توبيخ لليهود كاظتشركُت الذين أعرضوا عن دعوة اضتق كمل ينقادكا عتا .-       
 الًتغيب ُب الوصية مبا يصلح األبناء دينا كدنيا .-       
  .كاالستقامة على اإلسبلـاألمر بالثبات -         
 .الوعظ كالتذكَت باظتوت-         
 ليكوف لو كقع كتأثَت على النفوس. كجوب مراعاة األدب عند بذؿ النصح-         
 .الوصية بالعمل من أجل حسن اطتتاـ-         

         ﴿::قاؿ تعاىلالنداء السادس عشر

                 ﴾ 

 األفعال الكالمية :-1
إىل ، ابتدأت بالنداء لتنبيو اظتخاطبُت كلفتهم ُب اآليتُت ثبلثة أفعاؿ كبلمية           

دتثلت قوتو  ،ٍب أردفت بفعل كبلمي غرضي إؾتازم ،اطتطاب كىو فعل كبلمي تأثَتم
ٍب  ، كالصبلة على طاعة ا كمرضاتواإلؾتازية ُب أمر ا عباده اظتؤمنُت باالستعانة بالصْب

أم اصْبكا ليكوف ا معكم  ،كىو "تذييل ُب معٌت التعليل ،فوظ التقريرم اظتؤكدجاء اظتل
ألنو مع  الصابرين ...كُب افتتاح ىذا اطتطاب باالستعانة بالصْب إيذاف بأنو سيعقب 

كىو اصتهاد ...فاظتوت ُب سبيل ا أقول ما يصْبكف بالندب إىل أمر عظيم كيلول شديدة 
كىو النهي عن اعتقاد مفاده أف الذم يقتل ُب  ،بلمي إؾتازمعتذا جاء فعل ك.1عليو "

 "              " سبيل ا ميت

                                                           

 .21-22،ص 2ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج  1 
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ال يشعر هبا كىو يعيش حياة غَت جسمية كال مادية  ،يرل كرامتو بعد الشهادة"فالشهيد 
 .1بل ىي حياة ركحية مشتملة على إدراكات التنعم بلذات اصتنة " ،األحياء

 االفتراض المسبق : -2
االفًتاض اظتسبق عتاتُت اآليتُت ما ذكره أبو حياف :"أف اظتشركُت قالوا سَتجع ػتمد          

 ،من ىذا الوصف الشريف كىو اإلميافىزىم ىذا النداء اظتتض ،رجع إىل قبلتناإىل ديننا كما 
كظتا شتع اظتؤمنوف من طعن  ،يف الشاؽليكونوا أدعى لقبوؿ ما يرد عليهم من األمر كالتكل
أمركا عند ذلك باالستعانة بالصْب ، كثَتا الكفار على التوجو إىل الكعبة كالصبلة إليها أذل

النداء التوجيهي من رب  حتويل القبلة كما ترتب عليها أعقبها ىذا فحادثة .2كالصبلة "
 .العاظتُت

             " كُب قولو تعاىل         

 "  كالسبب أف الناس كانوا يقولوف  ،بضعة عشر رجبلنزلت ُب قتلى بدر ككانوا
 فجاء البياف اإلعتي ،مات فبلف كذىب عنو نعيم الدنيا كلذهتا ،للرجل يقتل ُب سبيل ا
 .ظتنزلة الشهيد ُب اإلسبلـ

 االستلزام الحواري:-3
الذم كليو أمر باالستعانة بالصْب  ،القوة اإلؾتازية اضترفية ُب اآليتُت ىي النداء       

أما  ،من قتل ُب سبيل ا فهو ميت كانقطع عن نعيم الدنيا اعتقاد أفكهني عن  ،كالصبلة
 مقاميا فهي :اظتدركة القول اإلؾتازية اظتستلزمة 

 التنويو مبنزلة الصبلة ُب اإلسبلـ ككجوب اافظة عليها .-       

                                                           
 . 28-21اظترجع نفسو، ص  1
 .26، ص 2:البحر ايط ،ج أبو حياف  2
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؛ كىي الفوز مبحبة ا تعاىل،كمن كاف ا معو فمن التنويو مبنزلة الصْب ُب الدين-       
 عليو.
 الصْب كالصبلة سبيبل النصر كالتمكُت  كتفريج الكربات .-      
 اضتث على اصتهاد ُب سبيل ا ببياف منزلة الشهيد كمكانتو عند ا تعاىل .-      
من شبو تزعزع إمياهنم كتثٍت عزائمهم الكفار  يبثو ـ االلتفات إىل ماأمر اظتؤمنُت بعد-      

. 
          ﴿:قاؿ تعاىل: النداء السابع عشر

              

     ﴾ 

 األفعال الكالمية :-1
 " تتمثل ُب هتيئتهم  لتلقي اطتطاب نداء موجو صتميع الناس قوتو اإلؾتازية          

   " "
1
فعل كبلمي غَت مباشر يتضمن الرد على من حـر بعض اضتبلؿ  كُب  .

 قولو تعاىلكاليهود. فهو مستعمل للتوبيخ على ترؾ ذلك، كليس للوجوب كال لئلباحة 

"  " بتحميقهم فيما  فعل كبلمي غَت مباشر قوتو اإلؾتازية تتمثل ُب "التعريض
كفيو إمياء إىل علة إباحتو  ُب  ،فحرموىا من نعم طيبة افًتاء على ا ،أعنتوا بو أنفسهم

 .2اإلسبلـ "

       -"          "تتمثل  ،فعل كبلمي غَت مباشر
"أما اظتؤمنُت فحظهم منو  ،اظتشركُت عن اتٌباع خطوات الشيطافقوتو اإلؾتازية ُب هني 

                                                           
 .291ػتمد مدكار :األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ، ص  1
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها.  2
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اكتو من فهو لكم عدك ظاىرة عد ،فبل تتبعوا ما يوسوس بو الشيطاف ،1التحذير كاظتوعظة "
 .أبينا آدـ إىل يومنا ىذا

        -"            " ملفوظ تقريرم
كأمر الشيطاف كسوسة ُب  ،يل للنهي عن اتباع خطوات الشيطافغرضو اإلؾتازم التعل

فعاؿ اصتوارح ظتعاصي من أيأمر بالسوء "كىو متناكؿ رتيع ا، ك النفوس كتزيُت لؤلعماؿ
 ،تعظم كيستفحش من اظتعاصيكىو الذم يس ؛كالفحشاء كىي أقبح أنواع السوء ،كالقلوب

ألنو كصف ا تعاىل مبا ال  ،تعلموف ككأنو أقبح أنواع الفحشاءكأف تقولوا على ا ما 
 .2ينبغي من أعظم أنواع الكبائر "

بيخ اظتشركُت كتشنيعهم ؽتا ىم عليو من ُت قوة إؾتازية ضمنية تتمثل ُب تو كُب اآليت         
 .االعتقادات الباطلة كالقوؿ على ا بغَت علم 

 االفتراض المسبق :-2
 قاؿ :"قاؿ ابن عباس:يتُت ما ذكره الرازم ُب تفسَته، االفًتاض اظتسبق عتاتُت اآل        

قـو من ثقيف كىم  ،نفسهم السوائب كالوصائل كالبحائرنزلت اآلية ُب الذين حرموا على أ
إذا كلدت الناقة عشرة أبطن   ك"السائبة : .3كبٍت عامر بن صعصعة كخزاعة كبٍت مدِب "

كقيل ُب  ،كمل يشرب لبنها إال ضيف أك كلد ،كمل جيز عتا كبر ،فلم تركبسيبت كلهن إناث 
نعمة سيب بعَتا .  معناىا كاف الرجل إذا مرض أك قدـ من سفر كنذر نذرا أك شكر

ن ركوهبا الناقة كامتنعوا م أذفالناقة إذا نتجت ستسة أبطن آخرىا ذكر شقوا  :كالبحَتة

                                                           
 .612، ص 2تنوير ،ج:التحرير كال ابن عاشور  1
 .691، ص 2:التفسَت الكبَت ،ج الرازم  2
 .692اظترجع نفسو ،ص   3
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كإف كلدت ذكرا  ،الشاة إذا كلدت أنثى فهي عتم :كالوصيلة .كذِبها كسيبوىا آلعتتهم
 .1فلم يذِبوا الذكر آلعتتهم " ،كصلت أخاىا :فإف كلدت ذكرا كأنثى قالوا ،جعلوىا آلعتتهم

 االستلزام الحواري :-3
كالنهي  ،ء كاألمر بأكل اضتبلؿ الطيب ندياالقوة اإلؾتازية اضترفية ُب اآليتُت الندا          

 أما القوة اإلؾتازية اظتستلزمة اظتدركة مقاميا فهي: .عن اتباع خطوات الشيطاف
 .موا ما أحل ا افًتاء على اتوبيخ اليهود كاظتشركُت أف حر -          
 .فهو يأمر بكل فحشاء كمنكر ،ن خطوات إبليسالتحذير م-          
 كالتشنيع بكل من يقوؿ على ا بغَت علم .التغليظ -          
 حتذير اظتؤمنُت من أكل اطتبائث ككجوب األكل من اضتبلؿ الطيب.-           

        ﴿:قاؿ تعاىل :النداء الثامن عشر

       ﴾ 

 األفعال الكالمية :-1
نداء من آمن با ربا كباإلسبلـ دينا كمبحمد صلى ا عليو كسلم نبيا كرسوال         

 ٍب جاء فعل كبلمي غرضي إؾتازم أمر .نتباىهم ظتا سيقاؿالغرض اإلؾتازم منو لفت ا

"     " ،،كفيو قوة إؾتازية  كىو أمر بإباحة األكل من الطيبات
كحتذير عتم من أكل اطتبائث كمن  ،بالطيباتضمنية تتمثل ُب االمتناف على عباده اظتؤمنُت 

 أحل ا عتم كما فعل اظتشركوف .حترًن ما 

                                                           
علي بن أزتد النيسابورم :التفسَت البسيط ،عمادة البحث العلمي جامعة اإلماـ ػتمد بن سعود ،السعودية ،   1
 .221-226،ص  1،ج6،6811ط
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       "      "  تتمثل قوتو  ،غرضي إؾتازمفعل كبلمي
 ،لو؛ "إف صح أنكم ختصونو بالعبادةاإلؾتازية ُب كجوب شكر كاىب النعم جل جبل

  . 1كتقركف أنو سبحانو ىو اظتنعم ال غَت "
 بق :االفتراض المس-2

بالنداء السابق لكافة الناس  االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية ىو أف ا تعاىل ظتا توجو        
نتفعوف كبُت بأف اظتشركُت ال ي ،باألكل ؽتا ُب األرض حبلال طيبا آمرا عتم ،مؤمنهم ككافرىم

ا توجو بنداء كأطاعوا رؤساءىم الذين حرموا ما أحل  ،بوعظ كال يستفيدكف من ىدم
 خاص لطائفة ؼتصوصة كىم أىل اإلمياف .

 االستلزام الحواري:-3
 ؛ ندباتتمثل اضتمولة الداللية عتذا الفعل اإلؾتازم ُب قوة إؾتازية حرفية ىي النداء        

 ككراء ىذه القوة اإلؾتازية ،، كإجيابا للشكر على النعمللمؤمنُت بأكل الطيبات من األرزاؽ
 مقاميا ىي:مدركة اضترفية قول إؾتازية مستلزمة 

ألف  ،تشريف اظتؤمنُت كتفضيلهم بتوجيو نداء خاص عتم  بعد النداء العاـ-         
   .2اظتؤمنُت "ىم اظتنتفعوف على اضتقيقة باألكامر كالنواىي بسبب إمياهنم "

 امتناف ا على اظتؤمنُت بإباحة أكلهم الطيبات .-         
 كإمنا الواجب شكرىا ضتفظها ،ر من كفراف النعمة تشبها باليهودالتحذي-         

  كاستدامتها.
 كعدـ شكر اظتنعم جل جبللو . ،توبيخ اظتشركُت لصرؼ شكرىم لؤلصناـ-         

                                                           
 .811، ص6القاشتي :ػتاسن التأكيل ،ج  1
 .96لكرًن اظتناف ،ص:تيسَت ا السعدم 2
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        ﴿:قاؿ تعاىلالنداء التاسع عشر :

              

             

   ﴾  

 األفعال الكالمية :-1
كاألفعاؿ  ،لشرعية اظتتعلقة بالقصاص كالدياتُب اآلية بياف لبعض األحكاـ ا        

 الواردة ُب ىذه اآلية :الكبلمية 
ُب دعوة اظتؤمنُت بلفظ اإلمياف ليكوف  دتثلت قوتو اإلؾتازية ،فعل كبلمي تأثَتم :النداء      

 منبها كحافزا عتم على تلقي اطتطاب كامتثالو .
دتثلت  جاء بصيغة اطتْب كتب مبعٌت فرض، ،كىو فعل كبلمي غرضي إؾتازم :األمر     

الذم ىو من أىم  ؛على اضترص على ىذا التشريع )القصاص(اضتث "قوتو اإلؾتازية ُب 
فالقاتل حُت يقدـ على القتل كىو  ،اجملتمعالتشريعات اليت حتافظ على نظاـ اضتياة داخل 

كما أف التعبَت  ،ًتاجع عن الفكرة حفاظا على حياتوفإنو سوؼ ي ؛يعلم أنو سيقتل قصاصا
 ،اؿ لؤلمر إذا أراد صاحب اضتق ذلكثباطتْب فيو حث للمكلفُت على اإلسراع ُب االمت

     " كفيو كذلك كجوب اظتماثلة ،1"ككاف  كيل األمر قادرا

"  كُب كجوب ىذه اظتماثلة :"بياف إبطاؿ ما كاف عليو أىل اصتاىلية ...كانوا يقتلوف
 .2يص زجرىم عن ذلك "،ففائدة التخص ،العبد منهم اضتر من قبيلة القاتلب

                                                           
 .216ػتمد مدكر :األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ، ص  1
 .228،ص  2:التفسَت الكبَت ،ج الرازم  2
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      "           " ، فعل كبلمي
 ،العفو كاظتساػتة ىمن ا عل اآلية "حضي فف ،شر غرضو اإلؾتازم الندب كالتوصيةمبا
أم أنو سبحانو ندب إىل  ،من الطالب كحسن القضاء من اظتؤدمعلى حسن االقتضاء ك 

 .1العفو عن القاتل "

      "     "ا دتثل ُب االمتناف على ملفوظ تقريرم تضمن فعبل كبلمي
رزتة من ا عليكم  ،اطتيار ُب أخذ الدية كُب القصاص سبحانو "أثبت لكمفا  ،اظتؤمنُت

ن ىذه األمة كشرع فخف ع ،كُب النصارل حتم العفو ،ألف اضتكم ُب اليهود حتم القصاص
 . 2عتم التخيَت بُت القصاص كالدية"

     "      " ، ختمت األفعاؿ الكبلمية ُب ىذه اآلية
ف كَتاكز شرع أم من اعتدل بعد التخفي. 3"بفعل كبلمي متضمن ُب القوؿ كىو الوعيد "

إذا  كانوا، كسبب ذلك "أف أىل اصتاىلية  فبل قتل بعد العفو كالدية ،ا فلو عذاب مؤمل
ن فعل ما  كفيو هني كزجر ع .4ٍب إذا ظفركا بعد ذلك بالقاتل قتلوه " ،عفوا كأخذكا الدية

 .كاف يفعلو أىل اصتاىلية
 االفتراض المسبق :-2
و اآلية ىو أنو "اقتتل أىل ملتُت من العرب أحدُها مسلم االفًتاض اظتسبق عتات        

فأصلح بينهما النِب صلى ا عليو  ،بعض ما يكوف بُت العرب من األمر معاىد ،ُبكاآلخر 
كالعبد دية  ،لنساء على أف يؤدم اضتر دية اضتركقد كانوا قتلوا األحرار كالعبيد كا ،كسلم

                                                           
 .212ػتمد مدكر : األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ص   1
 .222،ص 2الرازم :التفسَت الكبَت ،ج  2
 .211اظترجع السابق ،ص  3
 .229الرازم، ص  4
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قاؿ ابن عباس "كاف ُب بٍت إسرائيل القصاص كمل تكن فيهم  .1العبد كاألنثى دية األنثى "
 .2الدية "

 :االستلزام الحواري-3
اظتستلزمة  أما القول اإلؾتازية  ،ة تتمثل ُب النداء كإجياب القصاصالقوة اإلؾتازية اضترفي      

 اظتدركة مقاميا فهي:
 النفس بغَتإذ جاء اإلسبلـ بتحرًن قتل  ،ظ النفس من مقاصد الشريعة الكْبلحف-      

 .اضتق كتغليظ كتشنيع عقوبة القتل
كذلك كأمرىم باظتماثلة ُب كىو هني للمؤمنُت   ،زجر الكافرين عن قتل اضتر بالعبد-      

 .القصاص
   " ،حترًن التعدم كَتاكز حدكد ا كالوعيد الشديد على ذلك-      

   " 

فأىل التوراة  "،     :" التوسعة كالتيسَت على اظتسلمُت ُب قولو-      
كعلى أىل اإلؾتيل العفو كحـر  ،القصاص البتة كحـر العفو كأخذ الديةكتب عليهم 
 .3كخَتت ىذه األمة بُت الثبلث " ،القصاص كالدية

 ترغيب اظتؤمنُت ُب العفو كالصلح كحسن القضاء كاالقتضاء.-      
 ﴾        ﴿: قاؿ تعاىلالنداء العشرون :

 األفعال الكالمية:-1

                                                           
 .612،ص 2:التفسَت اظتنَت ،ج الزحيلي  1
 .682،ص2أبو حياف :البحر ايط ،ج   2
 .612، ص2اظترجع السابق، ج  3
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طمأف هبا نفوس الفريقُت أكلياء الدـ  ،اآلية جاءت "تذييبل عتاتو األحكاـ الكْبل       
كجاءت بالتنكَت للتعظيم   ،فبُت أف ُب القصاص حياة ،كالقاتلُت ُب قبوؿ أحكاـ القصاص

فلو  ،الناس عن قتل النفوس فإف فيو ارتداع ،ك ُب القصاص حياة لنفوسكمظتقاـ أبقرينة ا
نفوس البشر من اضتوادث ىو  ألف أشد ما تتوقاه ،القصاص ظتا ارتدع الناس أُهل حكم

 . 1فلو علم القاتل أنو يسلم من اظتوت ألقدـ على القتل مستخفا بالعقوبات " ،اظتوت
اآلية انضول حتت ظاىر لفظها "كثَت من األفعاؿ الكبلمية غَت اظتباشرة  كىذه        

باطتطاب كتتوجو اآلية  .كاحدا من زكايا ؼتتلفةختدـ غرضا   ،جاءت ُب صورة معاف ضمنية
" لتشع منها     " إىل اظتؤمنُت اظتكلفُت انطبلقا من الصيغة اطتْبية

الطمأنة كالنهي كالتوضيح كالتأكيد كالزجر كالتخويف كالردع كاضتث على توطُت  معاين
النفس على االنقياد ضتكم القصاص ...كل ىذه األفعاؿ الكبلمية الصرُية كالضمنية 

 .2غرضها زتل اظتخاطب االنقياد للتوجيهات الشرعية ُب باب القصاص "
عتم "على  تنبيها"    " باطتطاب فقاؿٍب خص أكيل اضتجى كالنهى          

لعلكم تتقوف إكماال للعلة  .فبل يدركها إال أىل النظر الصحيح ،التأمل ُب حكمة القصاص
فحافظوا على ىذا  .3ألف تتقوا فبل تتجاكزكا ُب أخذ الثأر حد العدؿ كاالنصاؼ "أم 

 اضتكم كأذعنوا إليو حفظا للنفس الذم ىو من مقاصد الشريعة الكْبل.
 االفتراض المسبق : -2

كاـ القصاص ُب االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية ىو اآلية السابقة اليت عرضت أح        
كاآلية "كجواب  ،ية بيانا ضتكمة تشريع القصاصفجاءت ىذه اآل ،الشريعة اإلسبلمية

                                                           
 .682،ص 2:التحرير كالتنوير ،ج ابن عاشور  1
 212:األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ص ػتمد مدكر  2
  682اظترجع السابق ،ص   3
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بلة بلـ ىذه النفس كإعدامها ُب مقاكإي ،إف ُب إعداـ ىذه البنية الشريفة :لسؤاؿ مقدر
 ،ة صدر ىذا ؽتن كسعت رزتتو كل شيءة حكميٌ فؤل ،إعداـ اظتقتوؿ تكثَت ظتفسدة القتل

 .1كهبرت حكمتو العقوؿ ؟ فتضمن اطتطاب جواب ذلك "
 االستلزام الحواري :-3
اء أكيل األلباب لفهم ىذه كند ،ضترفية ُب بياف حكمة القصاصتتمثل القوة اإلؾتازية ا       

 إؾتازية مستلزمة مدركة مقاميا ىي :ككراء ىذه القوة اإلؾتازية اضترفية قول  ،اضتكمة
ففي القصاص حياة كأم حياة "اضتياة اضتاصلة  ،التنويو ِبكمة التشريع اصتليلة-         

ففي القصاص استبقاء األركاح  ،باالقتصاص من القاتللوقوع العلم باالرتداع عن القتل 
 .2كحفظ النفوس"

حتذير اظتؤمنُت من االعًتاض على أحكاـ ا كتشريعاتو بنظرىم القاصر الذم -        
 .صلحة اطتاصة على اظتصلحة العامةيغلب اظت

نويها مبنزلة إذ خصهم ا باطتطاب ت ،أللباب كالعقوؿ السليمة اضتصيفةمزية أكيل ا-       
 .العقل كأمرا بإعمالو فهما كتدبرا

 .3صاص األئمة هبذا اطتطاب للمحافظة على القصاص كاضتكم بواخت-       
تشريفا عتم كتفضيبل على باقي  ،باظتؤمنُت بالتخفيف عنهم كالتيسَت رزتة ا -       

 األمم.
       ﴿: قاؿ تعاىلالنداء الحادي والعشرون :

              

                                                           
 682،صىػ6،6861اصتوزية :تفسَت القرآف الكرًن ،دار كمكتبة اعتبلؿ ،بَتكت ،طػتمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم   1
 .221،ص  6:الكشاؼ ،ج الزؼتشرم  2
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها.  3
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          ﴾ 

 األفعال الكالمية :-1
كغرضها  ،"إىل صنف التوجيهات بتصنيف سَتؿ ينتمي ىذا اطتطاب القرآين        

عليو ليفعل شيئا معينا  أك التأثَت ،لم توجيو اظتتلقي إىل فعل شيء مااإلؾتازم ىو إرادة اظتتك
اإلؾتازية ىي ...كالعنصر اعتاـ الذم يعطي أفعاؿ التوجيو قوهتا ىو الصـو كمعرفة أحكامو 

 كجهة اظتنفعة اإلؾتازية كىي باَتاه اظتتلقي من جهة أخرل ،من ناحيةسلطة اظتتكلم 

"  ."  كتنجز األفعاؿ التوجيهية من خبلؿ تنوع اظتنطوقات اإلؾتازية فهي تًتاكح
اإلخبار  يب،التطي ،كالًتغيب التأكيد ،اء كاألمر بأحد مشتقات الفعل كتببُت :الند

 .1الرجاء كاضتض على الفعل"كالتعظيم ،التقرير ك 
أما  ،األمر الذم يدؿ على إجياب الصـو الفعل الكبلمي الكلي اظتنجز لآليتُت ىو       

 األفعاؿ الكبلمية الواردة ُب ىاتُت اآليتُت خدمة للفعل الكبلمي الكلي فهي:
ستماع ما يلقى إليهم من أحكاـ اظتخاطبُت الكبلمي تأثَتم لتنبيو النداء: فعل  -      

  .كتشريعات
        :"ُب قولو تعاىل :اإلخبار-      

  " كما   ،عليهم فيو إعبلـ اظتكلفُت من أىل اإلمياف بوجوب الصـو
ه العبادة أف يستثقلوا كُب ىذا التشبيو "هتوين على اظتكلفُت هبذ ،مم قبلهمأكجب على األ

 .2فإف ُب االقتداء بالغَت أسوة ُب اظتصاعب" ،ىذا الصـو

                                                           
 219ػتمد مدكر :األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ص  1
  621-621،ص 2ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج  2
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يقوؿ عتم صوموا شهر كأنو سبحانو  اإلخبار فعل كبلمي متضمن ُب القوؿ،ُب  :األمر     
من الزلل ُب اظتعاصي  ألف الصـو كقاية كجنة يقي صاحبو لعلكم تتقوف اظتعاصي ،رمضاف 
 .كاظتهالك

     -"  " كإمنا عْب عن رمضاف بأياـ كىي رتع قلة  ،يعٍت شهر رمضاف"
 .1ككصف مبعدكدات كىي رتع قلة أيضا هتوينا ألمره على اظتكلفُت "

            "ٍب قاؿ سبحانو       

                

  "يسَت من ا كرفع للحرج ُب ىذا اطتطاب اظتكوف من الشرط كاصتزاء ت
الصياـ عليهم خيتلفوف صحة كمرضا، إقامة ،ظتا علم سبحانو أف اظتخاطبُت بوجوب كاظتشقة
اليت أفطرىا ُب رمضاف بعد ٍب قضاء األياـ  ،رخص للمريض كاظتسافر باإلفطار ،كسفرا
لصياـ لكن جبهد كمشقة كعناء  ٍب أخْبنا جل كعبل عن صنف آخر يستطيعوف ا ،تعافيو
 .كىذا الصنف لو فدية إطعاـ مسكُت عن كل يـو أفطره ،بل مشقة زائدة على مشقة ،كبَت

كالقوة اإلؾتازية الضمنية ُب ىذا اطتطاب تتمثل ُب "تعجيل تطمُت نفوس السامعُت لئبل 
 .2 كل حاؿ "يظنوا كجوب الصـو عليهم ُب

 فذاؾ خَت لو كزيادة ثواب ُب اآلخرة ،تطوع زيادة على الفديةٍب رغب سبحانو ُب ال        

"      . " 

                                                           
 616،ص2كالتنوير ،جابن عاشور :التحرير   1
 612اظترجع نفسو ،ص  2
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      -"       " ملفوظ تقريرم تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب 

أم صيامكم خَت لكم من إفطاركم إف كنتم تعلموف  ،1الًتغيب ُب الصـو كالتأنيس بو  ""
 .2"فوائد الصـو دنيا كثوابو أخرل"

 االفتراض المسبق :-2
ككاف  ،صياـ كاف مفركضا على األمم قبلنااالفًتاض اظتسبق عتذه اآليات ىو أف ال        

ثة أياـ من كل شهر ا صلى ا عليو كسلم حُت قدـ اظتدينة يصـو عاشوراء كثبلرسوؿ 
 ظيما ألجورىا كحتقيقا للتقول .ا على األمة صياـ شهر رمضاف تعففرض 

 لزام الحواري :تاالس-3
اظتؤمنُت كإعبلمهم  نداءآليات ُب قوة إؾتازية حرفية ىي تتمثل اضتمولة الداللية عتذه ا       
. بفر   :مدركة مقاميا ىي مستلزمة ككراء ىذه القوة اإلؾتازية اضترفية قول إؾتازية ضية الصـو

ال الدىر  بأف جعل الصياـ أياما معدكدات  ،ة ا باظتؤمنُت كالتخفيف عنهمرزت-       
 .كلو
شهر -، فقيده بأياـ معدكدات حتذير اظتؤمنُت من ؼتالفة أكامر ا ُب الصياـ-       

ىل الكتاب الذين غَتكا كبدلوا كحرفوا ُب أحكاـ الصياـ على حسب تشبها بأ -رمضاف
  .أىوائهم

كحتمل اظتشاؽ  كتعويدىا على الصْب ،ـ حكم كأسرار منها :"تربية النفسللصو -       
ده على اطتضوع كالعبودية كاإلذعاف ألكامر ا العلي كيعوٌ  ،يريب ُب اإلنساف ملكة التقولك 

 . 3كمقصده األشتى " كىذا ىو سر الصياـ كركحو ،القدير
                                                           

 619اظترجع نفسو ،ص  1
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها.  2
  ىػ1،6811ػتمد علي الصابوين :ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ ،مؤسسة مناىل العرفاف :بَتكت ،ط  3
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ما علم سبحانو أف عباده فل ،ميالتيسَت كرفع اظتشقة من خصائص التشريع اإلسبل-       
راعى أحواؿ اظتريض  ،صغرا ككْبا ،حضرا كسفرا ،ظتكلفُت ختتلف أحواعتم صحة كمرضاا

فيطعم عن كل إال العاجز  ؛كأباح عتم الفطر ٍب يقضوف عند زكاؿ العذر ،كاظتسافر كالعاجز
 طعاـ . يـو مسكينا مقدار مد من

 .ا التيسَت كرفع اضترج كاظتشقةكمن بينه ،كجوب زتد ا كشكره على نعمو-      
   ﴿: قاؿ تعاىلالنداء الثاني والعشرون والثالث والعشرون :

              

                 

              ﴾ 

 الكالمية :األفعال -1
 ﴿:" مر ا سبحانو حجاج بيتو اضتراـ بعد الفراغ من أداء مناسكهم بالذكرأظتا        

         " ، قسم بعلمو
كبُت ذلك ُب سؤالو إياه  ،كإىل دنيوم كأخركم ،إىل دنيوم صرؼلسابق "مقصد اضتاج ا

1كذكر أف من اقتصر على دنياه فإنو الحظ لو ُب اآلخرة "
 "،     

        "،  ملفوظ تقريرم فيو تبيُت كإخبار من ا جل
تتمثل القوة اإلؾتازية عتذا  ،و ا لدنياه ك ال ىم لو آلخرتوكعبل عن الصنف الذم يدع

 .كاضتط كتأنيب طالبها اظتعرض عن آخرتو  ،اظتلفوظ ُب التهوين من شأف الدنيا كىي فانية

                                                                                                                                                                                     

 .269-261،ص 6ج
 .22ػتمد مدكر :األفعاؿ الكبلمية ُب سورة البقرة ،ص  1
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      -"             "  بياف
ية السابقة غرضو فاألمر ىنا كُب اآل ،ين الذم يعيش لدينو كدنياهمنو سبحانو للصنف الثا

أف يعطيهم ُب الدنيا حسنة كُب اآلخرة  فهذا دعاء من عباد ا  اظتؤمنُت .اإلؾتازم الدعاء
ا تذلل كضراعة كدعاء باإلحساف ُب الدني ،، كيقيهم كيبعدىم عن عذاب النارحسنة

 .كاآلخرة كالنجاة من عذاب النار

      -"        "  ملفوظ تقريرم غرضو
ٍب قاؿ  .1اإلؾتازم "كعد ا تعاىل بإجابة دعاء اظتسلمُت الداعُت ُب تلك اظتواقف اظتباركة "

كزيادة بالوعد كحصوؿ اإلجابة  تذييل اظتقصود منو "الوفاء "   " سبحانو
 .2تبشَت ألىل ذلك اظتوقف"

 االفتراض المسبق :-2
كيذكركف  ،يقفوف ُب اظتوسمكانوا االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية ىو أف أىل اصتاىلية         

فهو أحق أف ُيمد كيشكر  ،، فأمر ا اظتؤمن بذكره جل كعبلػتاسن آبائهم كمفاخرىم
فيقولوف اللهم اجعلو  ،من األعراب جييئوف إىل اظتوقفكاف قـو  :، ك"قاؿ ابن عباسكيذكر

 ا فأنزؿ، 3ال يذكركف من أمر اآلخرة شيئا " ،حىسىنـ كالد كعاـ خصب كعا ،عاـ غيث
 فيهم ىذه اآلية .

 االستلزام الحواري :-3

                                                           
 .289،ص2ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج  1
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها.  2
أبو ػتمد عبد الرزتن بن ػتمد بن أيب حاًب :تفسَت القرآف العظيم ،ت:أسعد ػتمد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى البار اظتملكة   3

 .121،ص2،ج ىػ 1،6869العربية السعودية ،ط
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ناؼ الناس ُب دعائهم ا عز تتمثل القوة اإلؾتازية عتذا الفعل الكبلمي ُب بياف أص      
 اظتستلزمة اظتدركة مقاميا فهي: اإلؾتازية  أما القول ،كجل
فهذا  ،بعد األعماؿ الصاضتة فهو أدعى للقبوؿ كاإلجابة دعاءالالًتغيب ُب -        

  .الدعاء جاء عقب قضاء اضتجاج مناسكهم
التنبيو على أف حتصيل نعيم الدنيا كملذاهتا مع نسياف اآلخرة ؽتا يشقي اإلنساف -        

 .يـو القيامة 
 ا ما ينفعهم ُب دنياىم كآخرهتم . يطلبوففهو  ،ة اظتؤمنُت الصادقُتاإلشادة هبمٌ -       
باختاذ أسباب الوقاية منها ماداـ اإلنساف حيا  ،حتذير اظتؤمنُت من عذاب النار-       

  .باألعماؿ الصاضتة
 ".        :"الوعد كالوعيد ُب قولو-      

        ﴿: قاؿ تعاىلالنداء الرابع والعشرون:

       ﴾ 

 :األفعال الكالمية-1
قاؿ الرازم ُب تفسَته :"ىذه اآلية نزلت ُب طائفة من مسلمي أىل الكتاب كعبد          

ا بن سبلـ كأصحابو كذلك ألهنم حُت آمنوا بالنِب صلى ا عليو كسلم أقاموا بعده على 
أم  ؛كأمرىم أف يدخلوا ُب السلم كافة ،فكره ا تعاىل ذلك منهم...تعظيم شرائع التوراة 

 . 1كال يتمسكوا بشيء من أحكاـ التوراة اعتقادا لو كعمبل بو " ،سبلـ كافةع اإلُب شرائ
 كُب النداء أفعاؿ كبلمية على النحو التايل :        

                                                           
 122،ص2الرازم :التفسَت الكبَت ،ج  1
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النداء:فعل كبلمي تأثَتم تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب تنبيو اظتخاطبُت كهتيئتهم لتلقي -      
 .كزتلهم على امتثالو  ،اطتطاب

تتمثل قوتو اإلؾتازية  "    " فعل كبلمي غرضي إؾتازم :األمر-      
كىذا أمر يؤكؿ "بزيادة التمكن منو  ،ع شرائع اإلسبلـ كاظتداكمة عليهاُب أمر اظتسلمُت بإتبا 

كقد يراد باألمر الدخوؿ  ،1ألنو يقاؿ دخل اإلمياف ُب قلبو إذا استقر كدتكن " ،كالتغلغل فيو
ُب اظتساظتة "كالرضا بالصلح الذم عقده رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مع أىل مكة عاـ 

 .2اضتديبية "
ُت ؽتا تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب "حتذير اظتسلم ،النهي :فعل كبلمي غرضي إؾتازم-        

عمل يصد كمينع من فالشيطاف بوساكسو كتزيينو ال ،3"يصدىم عن الدخوؿ ُب السلم
 .يل للنهي عن إتباع خطوات الشيطافتعل "    "الدخوؿ ُب السلم 

 :االفتراض المسبق-2
عند اضتديث عن  ،ة ما ذكرناه عن الرازم ُب تفسَتهاالفًتاض اظتسبق عتذه اآلي        

 الكتاب كانوا يعظموف شرائع التوراةفمسلمو أىل  ،األفعاؿ الكبلمية حوؿ سبب النزكؿ
 .، كأمرىم باالنقياد لئلسبلـ كليةنكر ا عز كجل عليهم ذلكفأ
 االستلزام الحواري :-3
قوة إؾتازية حرفية ىي أمر اظتسلمُت  ُب تتمثل اضتمولة الداللية عتذا الفعل الكبلمي        

ل اإلؾتازية اظتستلزمة اظتدركة مقاميا أما القو  ،، كعدـ الرضا بغَته دينابإتباع شرائع اإلسبلـ
 فهي:

                                                           
 211،ص2ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج  1
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها .  2
 .219اظترجع نفسو ،ص  3
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و ىي اظتهيمنة على كشريعت ،رسالة اطتادتة للرساالت السماكيةاإلسبلـ ىو ال-        
 َت اإلسبلـ دينا .غفبل ينبغي ألم مسلم أف يبتغي  ،الشرائع قبلها

يتخَت ما  فبل ،حسب االستطاعةلتزاـ اظتؤمنُت بالتكاليف الشرعية كلها على ا-        
فهذا ليس شأف  ،ا كراء ظهرهكما ال مصلحة لو فيو عاجلة ينبذى ،خيدـ ىواه من التكاليف

  .اظتؤمن
 توبيخ اظتنافقُت الذين آمنوا بأفواىهم كمل تؤمن قلوهبم .-        
فوساكسو كتزيينو سبيل كل معصية  ،تباع خطوات الشيطافحتذير اظتؤمنُت من ا-        

 كشقاء.
        ﴿: قاؿ تعاىللخامس والعشرون :النداء ا

       ﴾ 

 الكالمية :األفعال -1
، فلما تراءت الفئتاف قاؿ الوت كبٍت إسرائيل صتالوت كجنودهاآلية ُب سياؽ قتاؿ ط        

نداء ا  "          "بنو إسرائيل 

 1فعل كبلمي مباشر فيو "إقرار  تعاىل بالوحدانية ،كإقرار لو بالعبودية " ،تعاىل
م الدعاء أفعاؿ كبلمية مباشرة غرضها اإلؾتاز أفرغ ...ثبت...انصرنا ..أكامر، كىي         

 "فزعوا إىل الدعاء  تعاىل ...أفرغ علينا صْبا سؤاؿ بأف يصب ،بالصْب كالتثبيت كالنصر
كثبت  كيكوف عتم كالظرؼ كىم كاظتظركفُت فيو، ،هم الصْب حىت يكوف مستعليا عليهمعلي

ا ...كانصرنا ة عن تشجيع قلوهبم كتقويتهنايكىو ك ،أقدامنا فبل تزؿ عن مداحض القتاؿ

                                                           
 .292،ص2:البحر ايط ،ج أبو حياف  1
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كجاءكا بالوصف اظتقتضى طتذالف أعدائهم كىو  ،أم أعنا عليهم ،على القـو الكافرين
 دعائهم كنصرىم على عدكىم فهزموىم بإذف ا .فاستجاب ا . 1الكفر"

 :االفتراض المسبق-2
كما  ،االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية قصة طالوت كجنوده ُب خركجهم لقتاؿ جالوت        

ظتا قرركا مع العواـ كالضعفاء أنو كم من فئة  ،قوياء من عسكر طالوتالعلماء كاألفعلو "
ال  ،النصرةال ُيصبلف إال بإعانة اكأكضحوا أف الفتح ك  ،قليلة غلبت فئة كثَتة بإذف ا

 برز عسكر طالوت إىل عسكر جالوت كرأكا القلة ُب جانبهم كالكثرة ُب جانب  جـر ظتا
. كُب زمن الرسوؿ كاف اظتسلموف قلة، فجاءت القصة تثبيتا عتم كتقوية، كأف 2عدكىم "

 النصر للفئة اظتؤمنة.
 :الحواري االستلزام-3
ليثبتهم القوة اإلؾتازية اضترفية عتذا الفعل الكبلمي ىي دعاء كتضرع طالوت كجنوده        

 أما القول اإلؾتازية اظتستلزمة اظتدركة مقاميا فهي : ،ا بنصرىم على أعدائهم
فهو مفيد كػتقق  ،ُب كقت الشدة "كُب أثناء اظتعركةتنبيو اظتؤمنُت لعبودية الدعاء -      

 .3لدعاء آية اإلمياف كالعوف على الثبات "ألف ا ،ايةللغ
وة :"فالفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثَتة بقلتهوين كالتقليل من شأف الكافرينا-        

يق بلقائو كاظتقصود باإلمياف ىو اإلمياف با تعاىل كالتصد ،اإلمياف كالصْب كالثبات كالطاعة
  .4كحتقيق اظتكانة العالية للشهداء ُب اصتنة " ،كانتظار الثواب العظيم

                                                           
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها.   1
 .268،ص1:التفسَت الكبَت ،ج الرازم 2
 .812،ص 2الزحيلي :التفسَت اظتنَت ،ج  3
 نفسها. ،الصفحة اظترجع نفسو  4
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  .،فهو الدافع لظلم األعداءؤمنُت ُب اصتهاد ُب سبيل ا إلعبلء كلمة اترغيب اظت-       
  .فهو مفتاح الفرج  ،كُب ىذا كلو تثبيت لقلوب اظتسلمُت كحثهم على التقول بالصْب

        ﴿قاؿ تعاىل:النداء السادس والعشرون :

             ﴾ 

 : الكالميةاألفعال -1

       -"   "و تنبيو اظتخاطبُت كزتلهم الغرض من ،نداء فعل كبلمي تأثَتم
 . رتل كصف كىو اإلميافتجابة ظتا سيلقى عليهم من خطاب بأسعلى اال

      -"   " ؽ كزكاة الفرض يتضمن "األمر باإلنفا فعل كبلمي مباشر
ف األمر أل ،اظتخاطبُت القياـ بو ُب اظتستقبلفهذا فعل مطلوب من  ،كاألمر يقتضي الوجوب

   " كدعم القوة اإلؾتازية للفعل الكبلمي باقًتاف األمر بالوعيد ،حقيقة ُب الوجوب

   "
1
. 

        -"            "فيو  ،فعل كبلمي غَت مباشر
عماؿ إليو كيتعذر كفيو تذكَت "بأف ىنالك كقتا تنتهي األ ،حث كحض على اإلنفاؽ

 .2ىو يـو القيامة "االستدراؾ فيو 
   -"  " فيو "تعريض كهتديد للمشركُت  ،فعل كبلمي غَت مباشر
ك التهديد كاظتهدد بو قد جلبوه ألنفسهم بأف ذل ،ب بزيادة التغليظ عليهم كالتنديدفعقٌ 

                                                           
 .229ػتمد مدكر: األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ص  1
 .68،ص 1ابن عاشور: التحرير كالتنوير ،ج  2
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اظتؤمنُت ُب أكمل  كفيو قوة إؾتازية ضمنية تتمثل ُب "تصوير ،1"مبكابرهتم فما ظلمهم ا
 . 2كيقابل حاعتم ِباؿ الكفار تغليظا كتنزيها " ،مراتب اإلمياف

 االفتراض المسبق:-2
اعلم أف أصعب  :"ما ذكره الرازم ُب تفسَته بقولو ىو ،االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية         

بالقتاؿ أعقبو باألمر ـ األمر فلما قد ،، كبذؿ اظتاؿ ُب اإلنفاؽاألشياء بذؿ النفس ُب القتاؿ

اآلية من ")البقرة     " باإلنفاؽ ...كأمر ا تعاىل بالقتاؿ فيما سبق بقولو

( 281اآلية من  البقرة" )       :" ٍب أعقبو بقولو. (282

ر بالقتاؿ كذكر فيو قصة ٍب إنو مرة ثانية أكد األم ،اظتاؿ ُب اصتهادإنفاؽ  كاظتقصود منو
   .ُب ىذه اآلية3ٍب أعقبو باألمر باإلنفاؽ ُب اصتهاد " ،طالوت

 :االستلزام الحواري-3
كبلمي ُب قوة إؾتازية حرفية ىي نداء اظتؤمنُت تتمثل اضتمولة الداللية عتذا الفعل ال        

 ككراءىا قول إؾتازية مستلزمة مدركة مقاميا ىي : ،كأمرىم باإلنفاؽ
 .يهجم ىادـ اللذات كقاطع األمنياتف إىل اطتَتات؛ قبل أاضتث على اظتسارعة -       
فليحسن اطتبلفة باإلنفاؽ  ،كأف العبد مستخلف فيو ،بياف كتقرير بأف اظتاؿ ماؿ ا-       

 .فيما أمر ا
نكم فإ ،افع اآلخرة حُت تكونوف ُب الدنيالوا منعتم "حصِّ  كعد ككعيد :فكأنو قيل-       

 .4إذا خرجتم من الدنيا ال ميكنكم حتصيلها كاكتساهبا ُب اآلخرة "
                                                           

 .61اظترجع نفسو،ص  1
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها .  2
 .211، ص 6:التفسَت الكبَت، ج الرازم  3
 .216اظترجع نفسو ، ص  4
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كعدـ إنفاقو "إىل أف جييء يـو ال ميكن فيو  ،التحذير من إمساؾ اظتاؿ كالبخل بو-      
  .1بيع كال شراء كال استدراؾ بنفقة ُب ذات ا "

  .هي عن الظلم كتغليظ عاقبتوالن-     
ال بنوف إال من تزكد خبَت فلن ينفع فيو ماؿ ك  ،مةكالتقريع بشأف يـو القيا التهويل -     

 .الزاد التقول
 .الكفار ،فليكونوا على حذر من ذلكتنبيو اظتؤمنُت بأف ترؾ الزكاة من صفات -     

         ﴿:ىقاؿ تعاؿالنداء السابع والعشرون :

                

               ﴾ 

 :الكالميةاألفعال -1
الفعل الكبلمي الكلي ُب ىذه اآلية ىو "الداللة على البعث اظتنسوب إىل ا          

.2تعاىل ُب قوؿ إبراىيم لنمركد ريب الذم ُييي كمييت "  

        -"    " كفيو "حسن استلطاؼ  ،نداء إبراىيم عليو السبلـ تضرعا
 .3كاستعطاؼ للسؤاؿ "

       -"    " فيو تضرع كدعاء كرغبة ُب أف األمر فعل كبلمي مباشر ،
 ا اإلحياء بعد اإلماتة. ييرًيىو

                                                           
 .119،ص6ابن عطية :ارر الوجيز ،ج  1
 .182،ص 2:البحر ايط ،ج أبو حياف  2
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها .  3
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      -"   " كىو "تقرير غتازم مراد بو لفت عقلو إىل دفع  ،استفهاـ تقريرم
بلى يا رب أنا مؤمن  كإمنا  "،     " غتيباقاؿ إبراىيم  .1ىواجس الشك "

ُب قوؿ  فالقوة اإلؾتازية. 2سألتك ذلك كلكن أريد أف يطمئن قلِب فينتقل من مرتبة "علم اليقُت إىل عُت اليقُت "
و اإلحياء يى رً إبراىيم عليو السبلـ تتمثل ُب نفي الشك عن قلبو كعن إميانو ، كبياف سبب دعائو ا جل كعبل أف يي 

 .بعد اإلماتة
       - "               

        " قاؿ لو ربو غتيبا دعوتو "   

 "أم ضمهن ليكوف ذلك مبرأل منك كمشاىدة كعلى يديك ،"    

   "  على كل جبل من اخلط أجزاءىن بعضها ببعض كاجعل ك أم مزقهن
أم حتصل عتن  "    " اصتباؿ اليت ُب القرل منو جزءا من تلك األجزاء

 ،ففعل إبراىيم عليو السبلـ ذلك ،كسرعة الطَتافنك ُب ىذه القوة كيأتي ،حياة كاملة
  .3كحصل لو ما أراد "

       -"     كيم عليم يع اظتمكنات، ح"أم أنو "غالب على رت
 .4 كغايات األشياء"بعواقب األمور 

 :االفتراض المسبق-2
كقع إلبراىيم عليو السبلـ مع النمركد حُت حاجو ما االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية؛         

ف ُييي ، فأراد إبراىيم أف يشاىد عيانا كيبأف اإلحياء كاإلماتة ال ميلكها إال ا جل كعبل

                                                           
 .19،ص1ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج  1
 .299، ص 1، ج6918، 2أبو عبد ا، ػتمد بن أزتد القرطِب: اصتامع ألحكاـ القرآف، دار الكتب اظتصرية، القاىرة، ط  2
 .662السعدم :تيسَت الكرًن الرزتن ،ص   3
 . 19،ص1:التفسَت الكبَت،ج الرازم  4
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ف  صلى ا عليو كسلم كاف اظتشركو كُب عهد النِب ،؟ فسأؿ ربو عز كجل ذلكتىا اظتو 
 ظتوقف اضتساب كالعقاب. قبورىم أحياءن ينكركف بشدة كباستهزاء كسخرية أهنم يبعثوف من 

 :لزام الحوارياالست-3
لسبلـ ربو لَتيو  ىي دعاء إبراىيم عليو ا ،القوة اإلؾتازية اضترفية عتذا الفعل الكبلمي-       

 أما القول اإلؾتازية اظتستلزمة اظتدركة مقاميا فهي: ،كيف ُييي اظتوتى
 .تهم كإنكارىم للبعث كالنشوركسخريتوبيخ اظتشركُت على استهزائهم  -      

 تنبيو اظتؤمنُت كأمرىم بتنقية قلوهبم من عوارض الشك اليت تقدح ُب صحة إمياهنم.-      
 كمن ٍبى  ،كىو اإلمياف باليـو اآلخر ، على ركن عظيم من أركاف اإلميافتنبيو اظتؤمنُت-      

 القيامة.مدخرا يـو كجب أف يقدموا ألنفسهم خَتا جيدكه عند ا 
كمنع عتم من التفكر ُب كيفية التكوين كشغل نفوسهم مبا  ،"تأديب اظتؤمنُت كافة-      

 .1فبل يليق هبم البحث عنو " استأثر ا تعاىل بو،
       ﴿: قاؿ تعاىلالنداء الثامن والعشرون :

              

               

  ﴾  

 :األفعال الكالمية– 1

      -"   "هتيئة أىل اإلمياف  فعل كبلمي تأثَتم غرضو اإلؾتازم :النداء
 . من معبودىم جل جبللو لتلقي اطتطاب

                                                           
 .19، ص 1:التفسَت اظتنَت ،ج الزحيلي  1



تداوليت النداء في سورة البقرةالفصل الثالث                                                          
 

176 
 

      -"     "  ظتا رتب سبحانو األجر على اإلنفاؽ غَت
          " اظتتبوع باظتن كاألذل ُب اآليتُت السابقتُت

                

          " ، جاء النهي عن إبطاؿ
كىو فعل كبلمي تضمن قوة إؾتازية متمثلة ُب "التحذير من  ،الصدقات باظتن كاألذل

 1كىذا حاصل بفحول اطتطاب ألنو أكىل بالنهي " ،إلضرار باظتنفق عليو كشتمو كضربوا
 .كإبطاؿ العمل ذىاب ثوابو كأجره

      -"             

           "  فعل كبلمي غَت
 .تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب تأكيد النهي كالزجر عن إبطاؿ الصدقات باظتن كاألذل ،مباشر

مع كىو  ،مبن ينفق مالو رياء الناس :ا كأذل مثلُت "فمثٌلو أكالنٌ لمنفق مى فضرب سبحانو ل
أظهر من ألف بطبلف أجر نفقة ىذا اظترائي الكافر  ،ذلك كافر ال يؤمن با كاليـو اآلخر

الذم  -حجر أملس–لو ثانيا بالصفواف ٍب مثٌ  ،اظتن كاألذل تبعها بطبلف أجر صدقة من يي 
ما كاف  زيل ذلك الغبار عنو حىت يصَت كأنوفيي ٍب أصابو اظتطر القوم  ،كقع عليو تراب كغبار

كالوابل كالكفر  ،كالًتاب مثل ذلك اإلنفاؽ ،فالكافر كالصفواف ،عليو تراب كال غبار أصبل
2ككاظتن كاألذل اللذين ُيبطاف عمل ىذا اظتنفق" ،كافرالذم ُييط عمل ال

. 

      -"     " حتذير اظتؤمنُت من  ملفوظ تقريرم غرضو اإلؾتازم"
 .3فإف من أحواعتم اظتن على من ينفقوف كأذاه " ،تشرب أحواؿ الكافرين إىل أعماعتم

                                                           
 .88، ص 1ابن عاشور :التحرير كالتنوير،ج  1
 .81،ص1الرازم:التفسَت الكبَت،ج  2
 .21،ص1،جاظترجع السابق  3
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 االفتراض المسبق:-2
ىو أنو ظتا رغب اضتق سبحانو كتعاىل عباده ُب اإلنفاؽ  ؛االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية       

ييتبع اظتنفق صدقتو باظتن كاألذل جور اظتضاعفة بشرط أف ال ، كرتب عليو األُب سبيل ا
 كاظتؤذم ُب صدقتو. جاء البياف اإلعتي لعقوبة اظتافٌ 

 االستلزام الحواري:-3
م عن إبطاؿ القوة اإلؾتازية اضترفية عتذا الفعل الكبلمي تتمثل ُب نداء اظتؤمنُت كهنيه       

 يا فهي :أما القول اإلؾتازية اظتستلزمة اظتدركة مقام ،صدقاهتم باظتن كاألذل
 ككجوب اإلخبلص. ا،ىب لثواهبكمذ ؤلعماؿلالتحذير من الرياء فهو مبطل -      
ألهنم ال  ،كبياف أف أعماعتم باطلة ال ثواب عليها ،التعريض بالكفار كاظتنافقُت-      

 يؤمنوف با كال باليـو اآلخر.
ػتمد صلى عليو  دعوةى باعهم تٌ ُت كاظتنافقُت على عدـ إسبلمهم كاتوبيخ اظتشرك -      

 .كسلم
 كإضتاؽ أم ضرر هبم ماديا كاف أك معنويا . ،إذاية اظتسلمُت كاإلساءة إليهم حترًن -     

 .اظتن كاألذل ات الكافرين صفب االتصاؼترىيب اظتؤمنُت من  -     
كالتأدب باإلنفاؽ مبا  ،كابتغاء كجو اهدم صاحبو إىل اإلخبلص كاطتَت "اإلمياف ي-     
كىو مأخوذ مستلـز ،من قولو  ،، كىذا تشريف للمؤمنُت1بو أىل اإلمياف" ا أدب

 ."      تعاىل"

                                                           

.81،ص1الزحيلي:التفسَت اظتنَت ،ج - 1  
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        ﴿:قال تعالىالنداء التاسع والعشرون :

              

        ﴾ 

 :األفعال الكالمية-1

يا من اتصفتم  ،ناداىم سبحانو بأرتل كصف كأرقاه ،فعل كبلمي تأثَتم :النداء-      
 .ميافبصفة اإل

        " فعل كبلمي غرضي إؾتازم :األمر-     

 "  تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب "كجوب اختيار الطيب اصتيد من مكاسب األمواؿ عند
 ألف ،الواجبة أـ من الصدقات اظتندكبة سواء أكانت من الزكوات ،إنفاقها ُب سبيل ا

إال جبياد  يتحقق كذلك ال ،كادخار الثواب على فعل اطتَت ،القصد ىو التقرب إىل ا تعاىل
  .1األمواؿ كأطيبها "

       " النهي :فعل كبلمي غرضي إؾتازم-     

   " طتبيث اضتراـ الردمء كالتصدؽ ُب النهي عن قصد ا تتمثل قوتو اإلؾتازية
تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب  ،فعل كبلمي غَت مباشر "     " بو.

ذيو ُب كاظتعٌت "كلستم بآخ ،إلنفاقهم اطتبيث اضتراـ الردمء 2"غياب الناس كتقريعهم "
ف من حقوقكم كتكرىونو كتًتكو  ،إال بأف تساىلوا ُب ذلك ،ديونكم كحقوقكم عند الناس

"فبل تفعلوا مع ا ما ال ترضونو ألنفسكم  ،كال ترضونو
3
. 

                                                           
 11اظترجع نفسو، ص  -  1
 .112، ص6،ج ابن عطية :ارر الوجيز  2
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها .  3
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ف ا عز كجل غٍت عن صدقاتكم أم "اعلموا أ "     :" األمر-      
زؿ لكم عليها ُب اآلخرة كجي ،ا رزتة منو لكم ليغٍت هبا عائلكمكإمنا أمركم هب ،كعن غَتىا

 كىو سبحانو زتيد ػتمود عند خلقو مبا أكالىم من  ،ال من حاجة بو فيها إليكم ،مثوبتكم
كتضمن ىذا الفعل الكبلمي قوة إؾتازية دتثلت ُب "التوبيخ  .1نعمو كبسط عتم من فضلو "

  .2كإيذاف بأف ذلك من آثار اصتهل بشأنو تعاىل" ،على إعطاء اطتبيث
 االفتراض المسبق:-2

ما أخرجو ابن أيب حاًب بسنده عن ابن عباس رضي ا  ،االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية        
كاف أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يشًتكف الطعاـ الرخيص  عنهما قاؿ :"

وكانوا "         " على نبيو، فأنزؿ ا كيتصدقوف

أمركا أف يتصدقوف ك  ،قوف من حشفو كشراره فنهوا عن ذلكيعمدكف إىل النخل فيتصد
 .3بطيبو"

 االستلزام الحواري:-3
آمرا  ،اضترفية عتذا الفعل الكبلمي تتمثل ُب نداء ا تعاىل للمؤمنُت القوة اإلؾتازية-        

أما القول اإلؾتازية اظتستلزمة اظتدركة  ،كالنهي عن اإلنفاؽ اطتبيث عتم باإلنفاؽ من الطيب،
 مقاميا فهي :

 إمياف العبد ىو الدافع األساس المتثاؿ األكامر ك اجتناب النواىي.-       
 إرشاد ا تعاىل عباده اظتؤمنُت إىل ما ينفعهم ُب دينهم كدنياىم .-       
 رعاية مصلحة الفقَت بأمر الغٍت باإلنفاؽ عليو كمن الطيب.-       

                                                           
 .166، ص8الطْبم:جامع البياف ،ج  1
 . 219، ص2القاشتي :ػتاسن التأكيل ،ج  2
 .221، ص2ابن أيب حاًب :تفسَت القرآف العظيم ،ج  3
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  :" كىو مأخوذ من قولو تعاىل ،1"امتناف كتنبيو على اإلحساف التاـ"-      

    ". 

كينصرؼ هني عن اإلنفاؽ اطتبيث  "    :" ُب قولو تعاىل-     
2الكبلـ إىل "غرض ثاف كىو النهي عن أخذ اظتاؿ اطتبيث"

 . 

فكونوا  ،أمر بالتحلي بصفات ا تعاىل"      :" ُب قولو تعاىل-     
ف بالشح كال صدقات تؤذكال تعطوا  ،ى صدقاتكمػتمود ين عل أغنياء القلوب عن الشح،

 .3شكركف عليها "تي 
 كيف يعطي الفقَت اظتاؿ اطتبيث الردمء كال يرضاه لنفسو ؟تأنيب ظتن ينفق اطتبيث،  -     
كالنهي عن  ،رض لكسب الطيب اضتبلؿلسعي ُب األأمر ا عباده اظتؤمنُت با-     

 اطتبيث اضتراـ.
           ﴿: قاؿ تعاىلالنداء الثالثون:

               

                 

                 

   ﴾ 

 :األفعال الكالمية-1

                                                           
 .119،ص2:البحر ايط ،ج أبو حياف -  1
 .21،ص1ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج -  2
 .29اظترجع نفسو ،ص - 3
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كفيها متوالية من األفعاؿ  ،اآليات ُب سياؽ تغليظ الوعيد على اظترابُت كحترًن الربا       
 الكبلمية 

 .نداء بأشرؼ األكصاؼ كأفضلها"   :"النداء-       

ُب األمر بتقول ا  تتمثل قوتو اإلؾتازية ،فعل كبلمي مباشر ":" األمر-       
 باالمتثاؿ ألكامره كاجتناب نواىيو.

  "        :"ُب قولو تعاىل :فعل كبلمي مباشراألمر-      

صادقُت ُب إف كنتم  1ذركا كاتركوا ما بقي ُب ذمم الذين عاملتموىم بالربا " كاظتعٌت "
مر بالتقول على األمر كالسر ُب تقدًن األ .مستلـز بامتثالكم ظتا تؤمركف بو ، فإميانكمإميانكم

فهو  كألف ترؾ الربا من رتلتها  ،ا ىي أصل االمتثاؿ كاالجتناب أف تقول بًتؾ الربا ىو :"
 .2كاألمر بطريق برىاين"

فعل كبلمي غَت مباشر "        :" قولو تعاىل-       
كذا ك كحرب اظترتدين   ،حقيقي كىو اإلعبلـ ِبرب حقيقية، األكؿ فاآلية "تدؿ على معنيُت

 .4كالثاين "قيل ال حرب حقيقة كإمنا ىو هتديد كختويف" ،3البغاة "
       -"        "  كاظتعٌت "كإف تبتم من

فلكم رؤكس أموالكم تأخذكهنا    ،من الوعيداء مع اإلمياف ِبرمتها بعد ما شتعتموه االرتب
"طلاظتظلموف أنتم من قبلهم بظلموف غرماءكم بأخذ الزيادة ،كال تي مبل ال تى اك

5
. 

                                                           
 .91،ص1ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج  1
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها   2
 .212ػتمد مدكر :األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ص   3
دار الكتب  ػتمد بن عبد ا اضتسيٍت األلوسي :ركح اظتعاين ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع اظتثاين ،ت:علي عبد البارم عطية  4

 .22،ص2،ج ىػ 6،6862العلمية ،بَتكت ،ط
 211،ص6القاشتي :ػتاسن التأكيل ،ج  5
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     -"       " هالو ، أمر بإنظار اظتعسر كإمفعل كبلمي مباشر
ربوية يسددىا زيادة دكف  ،قادرا على تسديد ما عليو من دين كتأخَته إىل أف يصبح موسرا

 .للتأخَت
       -"       " دتثلت قوتو  ،فعل كبلمي غَت مباشر

كالتنفيس عليو  ،اإلؾتازية ُب ندب األغنياء كأرباب األمواؿ إىل "إسقاط الدين عن اظتعسر
 .1غنائو ...ألف فيو تفريج الكرب كإغاثة اظتلهوؼ"إب

           ":األمر :ُب قولو تعاىل -      

   "  الًتىيب من  غرضو اإلؾتازم ،فعل كبلمي مباشرففي اآلية"
ي عنو ُب ترؾ اظتنهيات ألف  ،دب إليور بو أك ني مً كالًتغيب ُب فعل ما أي  ،ارتكاب ما هنًي

 .2كالكل يرجع إىل اتقاء ذلك اليـو " ،ُب اظتطلوبات استكثارا من ثواهباك  ،سبلمة من آثامها
  .3كجيء باظتخاطبة ترجعوف "مبالغة ُب الوعظ كالتحذير "

 االفتراض المسبق:-2
ككرد   االفًتاض اظتسبق عتذه اآليات ما ذكره ا من التغليظ ُب أمر الربا كعقوبتو،        

كذلك أف سبب نزكؿ ىذه اآلية أف "العباس كخالد بن الوليد كانا شريكُت ُب اصتاىلية 
نزؿ ا ، فأناس من ثقيف فجاء اإلسبلـ كعتما أمواؿ عظيمة ُب الربابا إىل يسلفاف ُب الر 

 .4"ىذه اآلية
 االستلزام الحواري:-3

                                                           
 .91،ص1ابن عاشور :التحرير كالتنوير ،ج  1
 .91،ص1اظترجع نفسو ،ج  2
 .119،ص6ابن عطية :ارر الوجيز ،ج  3
 .192،ص6الصابوين :ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ ،ج  4
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ىي األمر بتقول ا كاالنتهاء عن  ،القوة اإلؾتازية اضترفية عتذا الفعل الكبلمي       
 أما القول اظتستلزمة اظتدركة مقاميا فهي: كتغليظ العقوبة على اظترايب. ،بالرباالتعامل 

 الربا كبَتة من الكبائر يستحق صاحبها عذاب النار.-      
 حترًن الربا قليلة ككثَتة .-      
 ألف اإلمياف كالكبائر ال جيتمعاف ُب قلب العبد . ،تنبيو اظتؤمنُت باستدامة إمياهنم-      
 .1إرشاد اظتؤمن إىل أف "السبلح الذم يعصم من اظتخالفات ىو تقول ا "-      
"كنكرت حرب  ، كرسولوها ِبرب من اتغليظ عقوبة الربا بإيذاف صاحب-          

كفيو إمياء إىل سوء اطتادتة إف داـ  ،مة كىوال نسبتها إىل ا كرسولوكقد زادىا فخاللتفخيم 
 .2على أكل الربا"

حىت ينتهوا  ؛للعصاة عامة مرتكِب الكبائر زجر ككعيد كهتديد للمرابُت خاصة ك-        
 عن بغيهم كعدكاهنم كَتاكزىم ضتدكد ا.

الًتغيب ُب التنفيس عن اظتؤمنُت كقضاء حوائجهم دتتينا ألكاصر ابة كاألخوة -       
 اإلميانية .

 حث على اظتبادرة بالتوبة كاالنتهاء عن الظلم .-      
كاإلقباؿ على ا مبا كسبت يد  ،كفناء ما فيهاكعظ كتذكَت بزكاؿ الدنيا كفنائها -     

  .العبد
 لنشور كاصتزاء كالعقاب.إقرار عقيدة البعث كا-     

        ﴿:قاؿ تعاىلالنداء الحادي والثالثون :

             

                                                           
 .198اظترجع نفسو ،ص  1
 .199اظترجع نفسو ،ص   2
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          ﴾ 

 األفعال الكالمية:-1

        -"   " اظتدعوين كزتلهم على الغرض منو تنبيو  ،فعل كبلمي تأثَتم
 .كتسمى آية الدين ،كىذه اآلية أطوؿ آية ُب القرآف ،شتاع اطتطاب

       -"      " أمر من ا تعاىل  ،فعل كبلمي مباشر
كىو أمر ندب ُيفظ  ،كأبعد من اصتحود ،ين ألف ذلك أكثق كآمن من النسياف"بكتابة الد

فإف الكتاب خليفة  ،كحفظواالعًتاؼ بو ، كُب ذلك حث على كتزاؿ بو الريبةبو اظتاؿ 
ٍب أعقبو أمرا آخر  ،ر دين ليعم صغَتا كاف أك كبَتاككن ،1"اللساف كاللساف خليفة القلب

                                                           
 .121،ص2أبو حياف :البحر ايط ،ج-  1
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كجاء ىذا األمر "لبياف كيفية الكتابة  "    :" تعاىل وبقول
   .1ف يوسطوا كاتبا بينهم"فعلى اظتتداينُت أ ،، يكتب عدؿ فقيواظتأمور هبا

         -"     "   النهي عن االمتناع عن الكتابة ،كبلمي مباشرفعل . 

        -"     " تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب "اضتث  ،فعل كبلمي مباشر
كفيو تنبيو على اظتنة  ،لكتابة ؽتا قد ال يعرفو اظتستكتبعلى بذؿ اصتهد ُب مراعاة شركط ا

 .2"بتعليم ا إياه

       -"    " تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب أمر  ،فعل كبلمي غرضي إؾتازم
ٍب حذر ا تعاىل كهنى  ،لكاتب كما كقعت بينو كبُت الدائناظتدين بإمبلء الكتابة على ا

كُها فعبلف   "       :" قائبلعن خبس صاحب اضتق حقو 
 .، كهني عن نقصاف صاحب اضتق حقوأمر بالتقول كاستشعار رقابة ا ؛كبلمياف

       -"                

" فعل كبلمي مباشر كىو "أمر متفرع عن السابق"
3
. 

       -"           

         "  ،أمر فعل كبلمي مباشر
التسوية بالشرط أم سواء كانا رجلُت أـ " ٍب جاءت .على الكتابة بطلب شهيدين يشهدا

    :" مباشر النهي ُب قولو تعاىلٍب جاء فعل كبلمي  ،4رجبل كامرأتاف "

   "كينبغي لو حتملهاأم من طلب للشهادة عليو أال ميتنع ،. 

                                                           
 .211ػتمد مدكر :األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ص-  1
 .128،ص2اظترجع السابق ،ج-  2
 218ػتمد مدكر :األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ص  3
 اظترجع نفسو :الصفحة نفسها .  4
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        -"              

             

   " كقدـ  ،ظتعٌت "ال تكسلوا عن كتابة الدينكا ،النهي فعل كبلمي مباشر
كإرشاد  ،قصد هبذه التوجيهات تعليم العبادكي ،لمؤمنُتلكاطتطاب  ،لفظ صغَت اىتماما بو

االستشهاد لكن التجارة اضتاضرة جيوز فيها عدـ  ،ألف الكتابة أعدؿ عند ا ،اضتكاـ
 .1كال إٍب ُب عدـ الكتابة " ،كالكتابة فبل مضرة ُب ذلك

        -"   " تتمثل قوتو اإلؾتازية ُب كجوب  ،فعل كبلمي غرضي إؾتازم
هني الكاتب  ،النهي "عن اظتضارة "     ." اإلشهاد عند التبايع

   .2ترؾ اإلجابة كالتغيَت كالتحريف ُب الكتابة كالشهادة " كالشهيد عن

       -"     "  أم إف تفعلوا ما  ،التحذيرفعل كبلمي غَت مباشر
كُب ىذا  "؛ فذلك فسق كخركج عن الطاعةضارة كمن االمتناع عن الشهادةاظتهنيتم عنو من 

 .3تقوية للفعل اإلؾتازم ألنو أبلغ إذ جعلوا ػتبل للفسق"التعبَت 

      -"        "   تضمن قولو تعاىل ثبلثة أفعاؿ
أمر بالتقول بامتثاؿ ما أمركا بو كاجتناب ما هنوا عنو  ،4كبلمية "األمر كالوعد كالتعظيم"

فإنكم إف اتقيتم ا كعدكم  ،متناع عن الشهادة ُب ىذا السياؽكخاصة اظتضارة كاال
كُب  "    " .بتعليمكم ما يكوف صبلحا كرشادا لكم ُب دينكم كدنياكم

 ها إشعار مبجازاةكفي ،فبل يشذ عنو منها شيء ،علوماتارة إىل إحاطتو تعاىل باظتىذا "إش

                                                           
 جع نفسو :الصفحة نفسها.اظتر   1
 .216،ص6:إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن ،ج أبو السعود  2
 .218ػتمد مدكر :األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ص  3
 اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها.  4
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 ،فاألكىل حث على التقول ،فظ اصتبللة على طريق تعظيم األمركأعيد ل ،الفاسق كاظتتقي
  .1كالثالثة تتضمن الوعد كالوعيد " ، كالثانية تذكَت بالنعم

         -"         " فيو  ،فعل كبلمي مباشر
كنبو بالسفر على كل  ،أمر بأخذ الرىاف فأقاـ سبحانو "التوثق بالرىن مقاـ الكتابة كالشهادة

 . 2عذر "
        -"       " تتمثل قوتو  ،فعل كبلمي مباشر

كتضمن قوة إؾتازية متمثلة  ،ة حُت كجود الثقة بُت اظتتداينُتاإلؾتازية ُب كجوب أداء األمان
 .3ُب "ترغيب الناس ُب اظتواساة كاالتساـ باألمانة "

        -"   " جيعل اظتؤمن بينو كبُت غضب ا كسخطو  أفأمر  ؛فعل كبلمي
 "كُب اصتمع بُت عنواف األلوىية كصفة الربوبية ُب قولو .، فبل خين األمانة كال ينكر اضتقكقاية

"   " الوفاء ٍب أمر بالتقول عند ،فيو تأكيد كحتذير ،ُب اطتيانة كإنكار اضتق، 
 .4ة "ركع ُب ضمَت السامع كتربية اظتهابمكاف االستغناء إلدخاؿ الكذكر اسم اصتبللة مع إ

 "       :" هني ككعيد ُب قولو تعاىل-        

"و كعيد ك"زيادة حتذيرعقبأ ،هني عن كتماف الشهادة
5
. 

        -"    " ذير من ملفوظ تقريرم غرضو اإلؾتازم توعد كهتديد ك"حت
ألف اظتكلف إذا علم أنو ال يعزب عن علم ا ضمَت قلبو كاف  ،اإلقداـ على ىذا الكتماف

                                                           
 .182،ص2أبو حياف :البحرايط ،ج  1
 .181،ص2اظترجع نفسو ،ج  2
 .628،ص1ر كالتنوير ،جابن عاشور :التحري  3
 .212،ص2ػتمد مدكر :األفعاؿ الكبلمية ُب القرآف الكرًن ،ج  4
 .629،ص1اظترجع السابق ،ج  5
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 تلك األفعاؿ فإنو يعلم أنو تعاىل ُياسبو على كل ،ا حذرا من ؼتالفة أمر ا تعاىلخائف
 .1إف خَتا فخَتا كإف شرا فشرا" ،كجيازيو عليها

 :االفتراض المسبق-2
رضي –ما أخرجو البخارم ُب صحيحو عن ابن عباس  ،االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية       

 الناس يسلفوف ُب الثمر العاـقاؿ :"قدـ النِب صلى ا عليو كسلم اظتدنية ك  -الو عنهما
 فليسلف ُب كيل  ُب دتر سلف:"من  :رسوؿ ا صلى الو عليو كسلمفقاؿ  ، ُتعامكال

 .م خاصة "لى .قاؿ ابن عباس :"نزلت ُب السَّ 2ككزف معلـو "معلـو 
فجاء األمر اإلعتي بتنظيم كتوثيق  ،ين كبالقرض كغَتُهافالصحابة كانوا يتعاملوف بالدٌ       

 ىذه اظتعامبلت حفظا للحقوؽ من الضياع.
 الحواري :االستلزام -3

كأمرىم بتوثيق  ،القوة اإلؾتازية اضترفية عتذا الفعل الكبلمي تتمثل ُب نداء اظتؤمنُت-        
أما القول اإلؾتازية اظتستلزمة اظتدركة  ،كتماهناإدالء الشهادة كحترًن   ككجوب ،معامبلهتم

 مقاميا فهي:
من خبلؿ  ،اظتؤمنُت ُب التعاكف بينهم تقوية ألكاصر األخوة اإلميانية ترغيب-        

 .ين كالقرض كغَتُهااظتعامبلت اظتالية اظتؤجلة كالدٌ 
كقطعا للنزاع ، إرشاد اظتؤمنُت إىل أف كتابة العقود كتوثيقها حفظا للحقوؽ-       

 ىي قاعدة سد الذرائع، كفيو تقرير بأف حفظ اظتاؿ من مقاصد الشريعة. كىذه .كاطتصومة
 التحذير من خيانة األمانة  . -       

                                                           
 .612،ص1الرازم :التفسَت الكبَت ،ج  1

2  
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  :" من خبلؿ قولو تعاىل ،كجوب إحساف الظن باظتسلمُت كالثقة هبم -       

  ". 

     "قولو تعاىل :خبلؿ  من ،إثبات اضتجر على السفيو كالضعيف-       

   ." 

من خبلؿ قولو  ،شهادة الزكركحتذيرىم من  ،حتذير اظتؤمنُت من كتماف الشهادة-       
 ".     :"تعاىل 

  ": تعاىل قاؿ ،عن طاعتوحتذير اظتؤمنُت من ؼتالفة أكامر ا كاطتركج -       

   ". 

   ": قاؿ تعاىل ،أف أساس كشرط حتصيل العلم التقولإىل  إرشاد-       

 " 

 ،فا سبحانو أحاط علمو كل شيء ،عيد ظتن يأىب الشهادة كيشهد زكراكك تهديد -       
 ."    "دكرو الصٌ نُّ كً يعلم خائنة األعُت كما تي 

 كعدـ إضتاؽ الضرر باظتؤمنُت . ،شاد إىل كجوب العدؿ ُب اظتعامبلتإر -       
إف أكامر ا تعاىل ُب آية الدين من الشهادة كالكتابة "قصد بو اضتفاظ على -       

زع اظتؤدم إىل ع كقوع التناكمن ،كصبلح ذات البُت بُت الناسكشائج الود كالصلة كابة 
 ،ؿ للمدين جحود اضتقوٌ اظتنافذ أماـ الشيطاف الذم قد يسكل   كسدٌ  ،فساد عبلقات الناس

   .1أك ترؾ االقتصار على اظتقدار اظتستحق " ،الشرعلو  كَتاكز ما حدٌ 

﴿:قاؿ تعاىلالنداء الثاني والثالثون:        ﴾  

 :األفعال الكالمية-1
                                                           

 .628،ص1الزحيلي :التفسَت اظتنَت ،ج  1
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اظتؤمنُت بإمياهنم كثباهتم عليو اإلؾتازية ُب إقرار تتمثل قوتو  ،ُب اآلية فعل كبلمي         
أمرنا بو ا م كأطعنا ،كعي كقبوؿكاظتعٌت "شتعنا قوؿ شتاع ك  "،" كفيها دعاء باظتغفرة
ا  كنسأؿي إمنا ىو طتَتم الدنيا كاآلخرة. معتقدين أف كل أمر كهن ،طاعة إذعاف كانقياد

 .1كإليو اظترجع كاظتآب " ،دائما أف يغفر لنا خطايانا
 :االفتراض المسبق -2

من إمياف با  ؛االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية ىو اضتاؿ الذم كاف عليو اظتسلموف         
فجاء ىذا الثناء  ،لدينو كنبيو صلى ا عليو كسلم كنصرة ،كامتثاؿ ألكامره كاجتناب لنواىيو
 من ا عز كجل على اظتؤمنُت .

 :م الحوارياالستلزا-3
 .اظتغفرة من اتتمثل القوة اإلؾتازية اضترفية عتذا الفعل الكبلمي ُب دعاء اظتؤمنُت         

 :ية اظتستلزمة اظتدركة مقاميا فهيأما القول اإلؾتاز 

 :" قاؿ تعاىل ،رط الدعاء اإلمياف كالعمل الصاّبتنبيو اظتؤمنُت إىل أف ش -          

  ." 

 ".    " إرشاد اظتؤمنُت إىل طلب صبلح اضتاؿ كاظتآؿ-       

 لذا عليو بالتوبة كاالستغفار. ،العبد يعًتيو التقصَت ُب الطاعاتتنبيو إىل أف -       
نا عنادا كتكْبا فهم الذين يقولوف شتعنا كعصي ،حتذير اظتؤمنُت من فعل اليهود-       

 .كجحودا للحق
 النداء الثالث والثالثون ،الرابع والثالثون والخامس والثالثون :

                                                           
 .6111،ص6،ج 6،6822دمشق ،ط–:التفسَت الوسيط ،دار الفكر  كىبة بن مصطفى الزحيلي  1



تداوليت النداء في سورة البقرةالفصل الثالث                                                          
 

191 
 

             ﴿:قاؿ تعاىل       

                 

       ﴾. 

 األفعال الكالمية :-1

نداءات موجهة من عباد ا اظتؤمنُت إىل خالقهم كرازقهم كمدبر أمورىم جل  ةثبلث         
كأال يشق عليهم ُب  ،ـ اظتؤاخذة عند اطتطأ أك النسيافداعُت متضرعُت بعد ،جبللو

 األعماؿ ما ال يطيقوف.التكاليف كأف ال ُيملهم من 

 :قاالفتراض المسب-2

      " االفًتاض اظتسبق عتذه اآلية ىو أنو "ظتا نزؿ قولو تعاىل    

    "فأتوه  ،صحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلماشتد ذلك على أ
كلفنا من األعماؿ ما نطيق الصبلة كالصـو   ،ا ٍب بركوا على الركب فقالوا :أم رسوؿ

أتريدكف  :فقاؿ صلى ا عليو كسلم ،أنزؿ إليك ىذه اآلية كال نطيقها كقد ،كاضتج كاصتهاد
شتعنا كأطعنا غفرانك  :بل قولوا ،الكتابُت من قبلكم شتعنا كعصينا ىلكما قاؿ أأف تقولوا  

       "فقرأىا القـو فأنزؿ ا عز كجل  بنا كإليك اظتصَت،ر 

              

      ثم أنزل،""      ""
1
. 

 :االستلزام الحواري-3
                                                           

 .211،ص6أبو السعود :إرشاد العقل السليم ،ج  1
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أما التضرع  تعاىل. اضترفية عتذه األفعاؿ الكبلمية ىي الدعاء ك  القوة اإلؾتازية        
 القول اإلؾتازية اظتستلزمة اظتدركة مقاميا فهي :

 "       :" فقولو تعاىل ،مدح اظتؤمنُت كالثناء عليهم-      

فما كاف يصدر  ،ألهنم كانوا متقُت  حق تقاتو إشعار "بْباءة ساحتهم عما يؤاخذكف بو
  .1 منهم إال على كجو النسياف كاطتطأ"

 ".  " ُب قولو ،إىل أف اإلمياف قوؿ كاعتقاد كعملتنبيو -     

 .بياف أف اإلسبلـ دين اليسر كرفع اضترج كاظتشقة -     

 فحذؼ حرؼ النداء كاظتنادل ُب آخر األدعية ،إرشاد إىل ما يوجب القرب من ا-     

"     " إشعارا بأف العبد إذا كاظب على التضرع ناؿ القرب من
  .2ا تعاىل " 

كإف ، إف خَتا فخَت صغَت ككبَت ػتصى فكل ،حتذير اظتؤمن ؽتا َتنيو كَتًتحو نفسو-       
 شرا فشر.

  فار، كأف النصر من عند ا.إرشاد اظتؤمنُت إىل عدـ مواالة الك-      
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  :الخاتمة
بعدددذ  دددرا ة ذلةاددد  ة  تقصددد  نبدددد س ادددا يل ة دددو ة دددذل  ة  دددذة      ادددب   ة  دددذة  -     

 ة  رآين   ا لة ة ب رة ،متخض ة بحث نن مجب  من ة   تقج   ك ن مسك ةخل تم: 
  أن مدددت   اع دددت   خباددد ت أن  ن ة  دددرآن ة كدددرأل ةاددد  ل ةممددد   تة  دددت  مر دددذ ت

ق دلدددت بددد   ذ ددد  مدددن   ددد  ة ك دددت  ةدلادددذ   ، آيلب دددتنتيلب دددت  ،معت ددد ت  معتة دددت
 ذ دددددك مدددددن خدددددكا س يل  تسددددد     كتمددددد   ، ددددد  وببددددد   ةدل ددددد صن نب  دددددتة ك دددددو ةدل    

أادددرةق هن   ددد    سشدددر عتس ،  دلسددد ت ختخددد  مدددن خدددكا ة  دددذة ة  ةدل يل ددد  أن بدددي
ت فددد    مدددن ة  ع  ددد ،يلحددد ة رادددتل  ددد ع  ةن، و بددد    ب دددت  ،  ضددد  ن ددد ة  م ة  ددد 

 .ف دت  ة بدر ك ادخهلل ةن  هضدب    ع  د   ن تبد  ،مدت فد    ل نبد ةحلد  ةالا كبت
 . كهن  تن   ر ذ اكمت زةقات مع   من   ت ال  ب ات

 ةالادددد ب ةم  ،ت  ة  دددد ام ضددددص  ،ت ل ة  ذة   دددد  عةمفعددددتا ة ككم دددد ةآل  ددددت     ة دددد
ة ن  ن سغادددددهن مكت ددددد  ة سددددد تق  ،بدددددذ  ة  عدددددت ن  ةط دددددتل ت  ةخل تب ددددد م ،ةحلددددد ةل 

   ند  س ادذل ت  رة ةجل تز ةدلات  صا ة  دذة   ة بقد  ندن  خد ا معرف د  م،   مه   
نبدددد   ،رلددددتال  معرف دددد   خددددرة رعبدددد  ة ذال دددد     ددددتع  مدددد   ،ة ابسددددا  ة  حب ب دددد 

 ةاليل صتع، نب  ة  اس  ة  عب ص    هري ت.
   ةدلدد  ج ة  ددذة    ع دده مددن   دد  ةدل ددت ج ة دد  س  ددت ا ةخل ددت  بت ذلةادد   ة  حب ددهن

ف ددد   ، مضدددتم    ة عص  ددد  ،شدددن ندددن مك   تسددد     ق تسددد  ة ذو  ددد  ة     دددو  ة ك
س   م تمتسدد  ة دد  ت   ددت ا ةحلددذك ة ككمددا مددن مج دد  يل ة بدد   ال  ااددب  نددن ادد تو

  دد ج ف  ددت، نكددس ة ذلةادد  ة س اددري   ة دد  فاددبت ةخل ددت  نددن  ددر   أ  تيلدد  
آ  دت   أيلدرة ة  سعد  فت  ذة   د  مادت       ، وار  ةلةاد   نبدد ب   د  ة ذةخب د 

 . ت   ة  و   نبد  هرةه   واذ   نبد ف   ةخل



   ةا   ج ت من خكا  را ة ذلةاد  فكدرة يل  ر د  ماتة دت  ن ة دذل  ة  دذة     د
ةادد  ذ  ،ةخل ددت  رت دات ن  ددت  مسد خريلت ذلددت  غد      عصدد    ةالال   معدتين

 ككمدا  س يل د  أن ةنتم    اتا     ا ة س تق  ة لا ة اعدتا   ف د  ةحلدذك ة
.رصدت ككدن ة  د ا  ن ركهن م كتمهن  ةالال  ةم اتظ  ةحلر    ةجلصهن  ةخل ت 

ة دد  البددذ مددن  ، كب  وددتق  بشددكهن  اددت  نبددد ة  اددذ  ةخل ددت  ة ددر     جدد  ةدلدد
 .  ة عصب   ةالبكه   ة   ةخب   س ةفر ت

  ت    بخ دد ممددت ةا خبادد تا رددر ك  ن ةمبعددتة ة  ذة   دد  ماددب   ة  ددذة  ة  ددرآين
 دددددت بت سددددد توت   لب  ، ددددد  بت غددددد    ساسدددددري ة  دددددرآن ة كدددددرألذلدددددت  مه ،ة  دددددرآين نتمددددد 

من خكا ةن صتة ت نبد ر و ة  اسري دلسد ت ةدلبصدا ة  دذة    ةدل تمت  ةدلخ با . 
رب    ةخل دددت  ة  دددرآين بددد ،ن دددذ ةدلاسدددر ن ةدل  دددذم   ةدل ددد خر ن نبدددد  دددذ اددد ة 

  ة عص  دد  ة كتم دد   لة  ةدلعدده ة  ددت ر  ة بحددث نددن ةدلعددتين ةخلا دد ،ب اددبت  ة  دد  ا
ةدلبت ر  بخ ت  ة  رآين،  حنن أذ   ب  آ  ت  ةدل  ج ة  ذة      ادب   ة  دذة  

 ددهن ة بكهدد    دد   بحقدد ن مدد  مددت ذ ددو أ  دد   ة  ددرآين هددذا    ددتب  أن  ددذ بع ددذ 
ندددن ةدلعدددتين ةدلخ باددد   ةمهدددرةي ة ددد  ءدددرد أ   دددت ة  دددذة  مغدددتةلة ة غدددري ةمخدددبا 

  صذ ن نبد ة س تق   حتذ ذ ت.مع
  د   بغدا نبد ،ب ن مقهن  را ة ذلةات  سب د هئ ب  ال  سع ت   ةمخري أال ة   ا

مددن  يلددهن ف دد  مددرةة  ، أ ددرة  ذلددت  سبسدد  ت آل  ت ددتة بددت ق   ن      ددت ة  صتمددت  ردده
 ةن سعتن  ة  و   نبد معت     م تخذا .

 
 مدددت ردددتن مدددن س ف ددد  فصدددن ةن،  مدددت ردددتن مدددن خ ددد     اددد       سددد تن فصدددي  مدددن   دددرة- 

 ة ش  تن.
 



 مكتبة البحث:
 القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع.

 كتب السنة:
ان برتتحب ابن بلاان صت:شعحب األرنؤوطص ادم  بن أدم  بن باان صحيح  ابن بزل-

 . 1993ص2مؤسسة الرسالةص بًنوتص ط
ص ادلسن  الصيح  ادلختصر بنقل الع ل عن الع ل إىل مسلم بن احلجاج النحسابوري -

 –رسول اهلل حلى اهلل علحو وسلمص حتقحق زلدم  فؤاد عا  الااقيص دار إبحاء الرتاث العريب 
 .1بًنوتص دتص ج

 المصادر والمراجع:
ص 1إبراىحم أدم : أنطولوجحا اللغة  عن  مارتن ىح جرص منشورات االختالفصاجلزائرص ط-

2008.  
إبراىحم بن عدمر بن أيب بكر الاقاعي : َمَصاِعُ  النََّظِر لإلْشرَاِف َعَلى َمَقاِحِ  السَِّوِرص  -

 .2مص ج1987ص 1الرياضص ط –مكتاة ادلعارف 
إبراىحم بن موسى الشاطيبص أبو إسياق: ادلقاح  الشافحة يف شرح اخلالحة الكافحة  -

 .3ص ج 2007ص 1صت:عا  احلدمح  قطامشص مكتاة ادللك فه ص مكةص ط
أبو السعود زلدم  بن زلدم  بن مصطفى :إرشاد العقل السلحم إىل مزايا الكتاب الكرمي   -

 .1صدار إبحاء الرتاثصبًنوت صد.تص ج
 .1983أبو الطحب ادلتنيب :ديوان ادلتنيب :دار بًنوت للطااعة والنشر صبًنوت ص -
ص ديوان أيب الفضل ادلحكايلص دار الرتاث أبو الفضل عاح  اهلل بن أدم  بن علي ادلحكايل -

 .1985صبًنوتص 
أبو القاسم زلدم  بن عدمرو بن أدم ص الزسلشري: الكشاف عن بقائق غوامض التنزيلص -

 .1هص ج1407ص 9دار كتاب العريبص بًنوت ص ط



 
أبو بحان زلدم  بن يوسف: ارتشاف الضرب من لسان العربص ت :رجب عثدمان زلدم   -

 .4صج 1998ص 1القاىرة   طصمكتاة اخلاجنيص 
أبو زي  زلدم  بن أيب احلطاب القرشي :مجهرة أشعار العرب صت:زلدم  الاجادي صهنضة  -

 مصر للطااعة والنشر والتوزيع صالقاىرة صد.ت. 
أبو عا  اهللص زلدم  بن أدم  القرطيب: اجلامع ألبكام القرآنص دار الكتب ادلصريةص  -

 . 3ص ج1964ص 2القاىرةص ط
دم  عا  الردمن بن زلدم  بن أيب بامت :تفسًن القرآن العظحم صت:أسع  زلدم  أبو زل -

 . ىـ 1419ص 3الطحب صمكتاة نزار مصطفى الاار ادلدملكة العربحة السعودية صط
أبو نصر أدم  بن بامت الاابلي :ديوان ذي الرمة شرح أيب نصر صمؤسسة اإلميان صج ة  -
 .2ىـصج1402ص1صط
أبو نواس احلسن بن ىانئ احلكدمي: ديوان أيب نواس صت: إيقال  قاغنرص مؤسسة الرسالة  -

 .2ص ج2006ص 1بًنوتص ط
أيب احلسن علي بن العااس بن جري  ابن الرومي :ديوان ابن الرومي صشرح أدم  بسن  -

 .1صج2002ص 3صدار الكتب العلدمحة صبًنوت صط
 م. 1993ص 1نيو الوظحفيصدار اذلالل العربحةص طأدم  ادلتوكل: آفاق ج ي ة يف نظرية ال -
أدم  بن إبراىحم بن مصطفى اذلامشي: جواىر الاالغة يف ادلعاين والاحان والا يعص ادلكتاة  -

 .1العصريةص بًنوتص د ت ج
صت: فايز زكي زلدم  ديابص دار السالم  أدم  بن احلسن بن اخلااز : توجحو اللدمع -

 .2007ص 2للطااعة والنشر والتوزيع والرتمجة مصرص ط
أدم  بن سلحدمانص كدمال باشاص أسرار النيو صت:أدم  بسن بام  صدار الفكر صنابلس  -

 2002ص2صط 



أدم  بن عا  النور ادلالكي :وحف ادلااين يف شرح بروف ادلعاين صت:أدم  زلدم   -
 عات رلدمع اللغة العربحةص دمشقص د.ت.اخلراط: مطاو 

أدم  بن فارس بن زكريا القزويين : معجم مقايحس اللغةص ت:عا  السالم ىارون ص دار  -
 م .1979الفكر 

أدم  بن زلدم  بن علي الفحومي مث احلدموي : ادلصااح ادلنًن يف غريب الشرح للكاًنص دار  -
 الكتب العلدمحة صد.ت. 

 ىـص 1409ص 1يف اللغة والقرآنصدار الفكرص بًنوتص طأدم  زلدم  فارس:الن اء  -
أدم  مطلوب : أسالحب بالغحة ص الفصابة صالاالغة صادلعاينص وكالة ادلطاوعاتص  -

 .1980ص 1الكويتص ط
إمساعحل بن دماد اجلوىري صأبو نصر صالصياح تاج اللغة وحياح العربحة صت:أدم  عا   -

 .6ص ج1987ص 4تص طدار العلم للدماليٌنص بًنو  الغفور عطار
إمساعحل بن علي بن زلدمود بن زلدم صأبو الف اء حابب دماة :الكناش يف فين النيو -

 .1صج2000والصرف ت:رياض بن بسن اخلرام صادلكتاة العصرية للطااعة والنشر صبًنوت
اجلحاليل دالش: م خل إىل اللسانحات الت اولحةص ترمجةص زلدم  حيحاتنص ديوان ادلطاوعات -

  .1992ةص اجلزائرص اجلامعح
احلسٌن بن زلدم  ال امغاين: قاموس القرآن أو إحالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرميص  -

 .1980ص3دار العلم للدماليٌنص بًنوتص ط1ت :عا  العزيز سح  األىل
: معامل التنزيل يف تفسًن القرآن صتـ:عا  اهلل الندمرص دار طحاة  احلسٌن بن مسعود الاغوي-

 .1997ص 4والتوزيعصطللنشر 
اخللحل بن أدم  بن عدمرو بن متحم الفراىح ي أبو عا  الردمن صالعٌن صت:مه ي  -

 .8دار ومكتاة اذلاللص دت ص ج ادلخزومي صإبراىحم حاحل السامرائي ص



ادلرادي ب ر ال ين بن قاسم بن عا  اهلل: توضح  ادلقاح  وادلسالك بشرح ألفحة ابن  -
 .3جمص2008ص 1الردمن علي سلحدمانص دار الفكرص طشرح وحتقحق: عا  مالك ص

العحاشي أدراوي: االستلزام احلواري يف الت اول اللساين ص منشورات االختالفصاجلزائرص -
 .2011ص 1ط
  . 5ص2004امرؤ القحس: ديوان امرئ القحس صدار الكتب العلدمحة :بًنوت صط -
عاحي:ادلعجم ادلفصل يف اللغة واألدب صدار العلم للدماليٌنص  إمحل ب يع يعقوب محشال-

 .2ج 1987ص1بًنوتص ط
آن روبولص جاك موشالر: الت اولحة الحوم علم ج ي  يف التواحلص ترمجةص سحف ال ين -

 .  2003ص 1دغفوس وزلدم  الشحتاين ص دار الطلحعة للطااعة والنشرصبًنوتص ط
يب بكر بن قحم اجلوزية :إرشاد السالك إىل بل ألفحة برىان ال ين إبراىحم بن زلدم  بن أ -

ص 1ابن مالك صت:زلدم  بن عوض بن زلدم  السهلي صأضواء السلف صالرياض صط
 .2صج1954

بسان بورقحةص عٌن -بول ريكور:  من النص إىل الفعل أحباث التأويلص ترمجة زلدم  برادة -
  .2001ص 1واالجتدماعحةص القاىرة صط لل راسات والايوث االنسانحة

بحسوين عا  الفتاح فحود : علم ادلعاين دراسة بالغحة ونق ية دلسائل ادلعاينصمؤسسة  -
 .2015ص 4ادلختار للنشر والتوزيعص القاىرةص ط

تقي ال ين إبراىحم احلسٌن ادلعروف بالنحلي:الصفوة الصفحة يف شرح ال رة األلفحة  -
 .2ىـصج1415يص مكتاة ادللك فه  الوطنحة صمكة صصت:زلسن بن سامل العدمًن 

 توفحق الفحل : بالغة الرتاكحب صدراسة يف علم ادلعاينص مكتاة اآلدابص القاىرة دت. -
 .1986جرير بن عطحة: ديوان جريرص دار بًنوت للطااعة والنشرص لانان ص -
جعفر شرف ال ين: ادلوسوعة القرآنحةص خصائص السورص حتقحق: عا  العزيز بن عثدمان  -

 .1ىـص ج 1420ص 1بًنوت ط –التوجيزيص دار التقريب بٌن ادلذاىب اإلسالمحة 



مجال ال ين زلدمود طاىر بن علي الص يقي اذلن يص معجم حبار األنوار يف غرائب - 
 .5ص ج1967ص 3رة ادلعارف العثدمانحةص طمطاعة رللس دائ صالتنزيل ولطائف األخاار

ص 1جورج يول: الت اولحة : ترمجةص قصي العتايبص ال ار العربحة للعلوم ناشرونص بًنوتص ط-
2010 . 

براون: حتلحل اخلطابص ترمجةص زلدمود لطفي الزلحطينص النشر العلدمي -جورج يولص ج.ب -
   1997وادلطابعص الرياضص

  .2011ات علم استعدمال اللغة ص الكتب احل يثةصاألردنصبافظ إمساعحل علويص الت اولح-
 .2بام  عوين: ادلنهاج الواض  للاالغةص ادلكتاة األزىرية للرتاثص دتص ج -
بسن بن قاسم بن علي ادلرادي:توضح  ادلقاح  وادلسالك بشرح ألفحة ابن مالك  -

 .2ص ج2008ص 1الفكرص بًنوتص ط ت:عا  الردمن علي سلحدمانص دار
ص 2طال : علم ادلعاين يف ادلورث الاالغي تأححل وتقححم صمكتاة اإلميانص مصرص طبسن  -

2004. 
خال  بن عا  الو األزىري :شرح التصري  على التوضح  أوالتصري  مبضدمون التوضح  يف  -

 .2ص ج2000ص1النيو دار الكتب العلدمحةص  بًنوتص ط
 .2009ص 1جلزائرص طبحت احلكدمةن ا خلحفة بوجادي: يف اللسانحات الت اولحةص

ذو الرمة ص غحالن بن عقاة بن مسعود: ديوان ذي الرمة صدار الكتب العلدمحة ص بًنوت  -
 .1995ص1ط
زياد بن معاوية صالنابغة الذبحاين صديوان النابغة الذبحاين صشرح وتق مي عااس عا  الساترص  -

 .1996ص3دار الكتب العلدمحة صبًنوت ط
عا  ادلعطي :ال رة األلفحة يف علم العربحة صمطاعة م ينة  زين ال ين أبو زكريا حيي بن -

 م.1900لحسحج ص



سع  ال ين مسعود بن عدمر التفتازاين : ادلطول شرح تلخحص ادلفتاح صت ص عا  احلدمح  -
 ىـ 1434ص 3ىن اويص دار الكتب العلدمحةص بًنوتص ط

ادلؤسسة اجلامعحة  سعح  توفحق: اخلربة اجلدمالحة: دراسة يف فلسفة اجلدمال الظاىراتحةص-
  .1992ص 2لل راسات والنشر والتوزيعص بًنوتص ط

شهاب ال ين زلدمود بن عا  اهلل األلوسيص روح ادلعاين يف تفسًن القران العظحم و الساع -
 .1هص ج1415ص 1ادلثاينص دار الكتاب العلدمحة بًنوتصط

التنوير للطااعة حالح إمساعحل عا  احلق: التيلحل اللغوي عن  م رسة أكسفورد ص دار -
 .1993ص 1والنشرص بًنوتص ط

طالب سح  ىشام الطاطاائي: نظرية األفعال الكالمحة بٌن فالسفة اللغة ادلعاحرين -
  1994والاالغحٌن العرب ص مطاوعات جامعة الكويتصالكويتص

 ص 1998ص 1طو عا  الردمن:  اللسان وادلحزان أو التكوثر العقليص ادلركز الثقايف العريبصط-
  .4ص د.تص ج15عااس بسن :النيو الوايفص دار ادلعارفص ط -
عا  احلق بن عطحة :احملرر الوجحز يف تفسًن الكتاب العزيزصت:عا  السالم عا  الشايف -

 .  1ه.ج 1422ص  1زلدم  صدار الكتب العلدمحةص بًنوتصط
معص ت عا  الردمن بن أيب بكرص جالل ال ين السحوطي :مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوا -

 .2ادلكتاة التوفحقحةص مصر صد.تص ج :عا  احلدمح  ىن اوي
عا  السالم عشًن: عن ما نتواحل نغًنص مقاربة ت اولحة معرفحة آللحات التواحل واحلجاج -

  .2006الشرق صادلغربص صإفريقحا
عا  اذلادي بن ظافر الشهري: اسرتاتحجحات اخلطاب مقاربة لغوية ت اولحة ص دار الكتاب -

 .2004ص 1اجل ي  ادلتي ةص بًنوتص ط
عا  الردمان بن باّنكة ادلح اين : الاالغة العربحة أسسها وعلومها وفنوهنا صال ار الشامحة  - 

 .1صج1996ص 1بًنوت صط



عا  الردمان بن زلدم  بن عا  اهلل ص أبو الربكات األنااري: أسرار العربحةص دار األرقم بن  -
 .1999ص 1أيب األرقمص السعوديةصط

عا  الردمان بن ناحر السع ي : تحسًن الكرمي الردمان يف تفسًن الكالم ادلنان صدار ابن  -
 .2003ص 1بزمص بًنوتص ط

عا  الردمن بن علي بن حاحل ادلكودي :شرح ادلكودي على ألفحة يف علدمي النيو  -
 .2005والصرف صت:عا  احلدمح  ىن اوي صادلكتاة العصرية صبًنوت ص

ا  ادلعطي عرفص  من بالغة النظم العريب صدراسة حتلحلحة دلسائل علم ادلعاين عا  العزيز ع -
 . 2مص ج1984ص 2ص عامل الكتبص بًنوتص ط

 1عا  العزيز عتحق :علم ادلعاينص دار النهضة العربحة للطااعة والنشر والتوزيعص بًنوتص ط -
2009. 

شؤون اإلسالمحة والعدمل اخلًني :توضح  قطر الن ى صدائرة ال عا  الكرمي ال بان التكرييت -
 .2008ص 1صديب صط

عا  اهلل بن حاحل الفوزان: دلحل السالك يف ألفحة ابن مالك ص دار ادلسلم للنشر والتوزيع  -
 .2صالسعودية صد.تصج

عا  اهلل بن عا  الردمنص ابن عقحل: شرح ابن عقحل على ألفحة ابن مالك صدار الرتاث  -
 . 3ص ج 1980ص20صالقاىرة صط

عا  اهلل بن علي بن إسياق الصاًني صأبو زلدم  :التاصرة والتذكرة صت:فتيي أدم   -
 .1صج 1982ص 1مصطفى علي ال ين صدار الفكر دمشقصط

عا  اهلل بن يوسف بن عا  اهلل صابن ىشام :مغين اللاحب عن كتب األعاريب صت:عا   -
 . 2000ص 1الكويت صط اللطحف زلدم  اخلطحب

عا  اهلل بن يوسف بن ىشام :أوض  ادلسالك إىل ألفحة ابن مالك صت :يوسف الشحخ  -
  .4والنشر والتوزيعص بًنوت صد.تص ج زلدم  الاقاعيص دار الفكر للطااعة



  . 1999ص1عا ه الراجييص التطاحق النيويص مكتاة ادلعارفص ط -
  يوسف جنم صدار حادر عاح  اهلل بن قحس: ديوان عاح  اهلل بن قحس الرقحات صت:زلدم -

 صبًنوت صد.ت .
 عثدمان أبو الفت ص اللدمع يف العربحة ص ت:فائز فارسص دار الكتب الثقافحةصالكويتصد.ت.  -
ع ي بن زي  : ديوان ع ي بن زي  صمجع وحتقحق :زلدم  جاار ادلعاح  صشركة دار  -

 .1965اجلدمهورية للنشر والطاع صبغ اد 
 1992ص 1النيو العريبص دار الكتب العلدمحة صبًنوتص ط عزيزة فوال :ادلعجم ادلفصل يف-
علي بن أدم  النحسابوري :التفسًن الاسحط صعدمادة الايث العلدمي جامعة اإلمام زلدم   -

 .7صج1430ص1بن سعود صالسعودية ص ط
على ألفحة ابن مالكص دار الكتب  علي بن زلدم  بن عحسى األمشوين: شرح األمشوين -

 .3ص ج1998ص1العلدمحةص بًنوتص ط
علي زلدمود بجي الصراف: يف الربامجاتحةص  األفعال اإلجنازية يف العربحة ادلعاحرةص مكتاة  -

  .2010ص1اآلدابص القاىرةص ط 
 على زلدمود بجي الصراف: يف الربامجاتحةص األفعال اإلجنازية يف العربحة ادلعاحرةص-
عدمرو بن عثدمان صسحاويوص الكتاب صت:عا  السالم زلدم  ىارونص مكتاة اخلاجنيصالقاىرة  -
 . 2صج1988ص 3ط
فحلحب بال نشحو : الت اولحة من أو ستٌن إىل غوفدمان ص ترمجة: حابر احلااشة صدار احلوار -

 .2007ص1للنشر والتوزيعص سورياصط 
يب بكر الوايلصدراسة يسرى عا  الغين :ديوان قحس بن ادللوح ص رواية أ قحس بن ادللوح -

 .1999ص1صدار الكتب العلدمحة صبًنوت صط
قحس بن ذري : ديوان قحس بن ذري  صشرح عا  الردمن ادلصطفاوي صدار ادلعرفة ص  -

 . 2004ص 2بًنوتصط



كاترين كًنبرات أوريكحوين: ادلضدمرص ترمجة: ريتا خاطرص مركز دراسات الوب ة العرياةص -
 .2008ص 1بًنوتص ط

 .1971كثًن عزة :ديوان كثًن عزة صدار الثقافة صبًنوت ص  -
رل  ال ين أبو طاىر زلدم  بن يعقوب الفًنوز آبادى : بصائر ذوي التدمححز يف لطائف -

جلنة إبحاء  -الكتاب العزيزصحتقحق زلدم  علي النجارصاجمللس األعلى للشئون اإلسالمحة 
 .1مص ج 1996الرتاث اإلسالميص القاىرةص 

  ال ين أبو طاىرزلدم  بن يعقوب الفًنوزآبادي: القاموس احملحطص ت: مكتب حتقحق رل-
  .1ص ج2005ص8الرتاث يف مؤسسة الرسالةصمؤسسة الرسالةص بًنوتص ط 

زلدم  الاشًن اإلبراىحدمي:آثار اإلمام زلدم  الاشًناإلبراىحدمي صمجع :أدم  طالب  -
 .3ص ج1997ص 1اإلبراىحدميصدار الغرب اإلسالميصط

زلدم  الطاىر بن عاشورص التيرير و التنويرص حترير ادلعىن الس ي  و تنوير العقل اجل ي   -
 .1984من تفسًن الكتاب اجملح ص  ال ار التونسحة للنشرص تونس ص

زلدم  بن أيب بكر بن أيوب ابن قحم اجلوزية :تفسًن القرآن الكرمي صدار ومكتاة اذلالل  -
 ه.1410ص1بًنوت صط

بن دري  صأبو بكر: مجهرة اللغة ص ت : رمزي منًنص دار العلم ادلاليٌنص زلدم  بن احلسن  -
  .1صج1987ص2بًنوت صط

زلدم  بن سلطان بن زلدم  بن بحوس الغنوي: ديوان ابن بحوسص اجملدمع العلدمي العريب  -
 ىـ.1371صدمشق ص

زلدم  بن سهلص ابن السراج : األحول يف النيو ص ت صعا  احلسٌن القتليص مؤسسة  -
 سالة ناشرونص بًنوتص  د.ت . الر 
زلدم  بن عا  اهلل ابن مالك: شرح الكافحة الشافحة صمركز الايث العلدمي وإبحاء الرتاث  -

 صدت.1مكة ادلكرمةص ط



زلدم  بن عا  اهللص ابن مالك : شرح تسهحل الفوائ  صت صعا  الردمن السح  وزلدم   -
 . 3مصج 1990ص 3ب وي ص ىجر للطااعة والنشر والتوزيع واإلعالنص ط

زلدم  بن عا  اهلل احلسحين األلوسي :روح ادلعاين يف تفسًن القرآن العظحم والساع ادلثاين  -
 .2صج ىـ 1415ص1صت:علي عا  الااري عطحة دار الكتب العلدمحة صبًنوت صط

زلدم  بن عا  اهللص ابن مالك الطائي اجلحاين: تسهحل الفوائ  وتكدمحل ادلقاح ص ت:زلدم    -
 .1967صدار الكتاب العريب للطااعة والنشر صكامل بركات 

ـدميدم  بن بسن بن سااعصابن الصائغ:اللدمية يف شرح ادلليةصتصإبراىحم بن سامل 
 .2صج2004ص 1الصاع يص عدمادة الايث العلدمي باجلامعة اإلسالمحةص ادل ينة ادلنورةص ط

نشر والتوزيعص زلدم  بن عا  اهللص ابن مالك: ألفحة ابن مالكص مكتاة دار العروبة لل -
   2006ص 1الكويت صط

زلدم  بن علي الصاان أبو العرفان :باشحة الصاان على شرح األمشوين أللفحة ابن مالكص  -
  .3ص ج1997ص 3دار الكتب العلدمحةص بًنوت ط

زلدم  بن علي بن طولون: شرح ابن طولون على ألفحة ابن مالكص ت:عا  احلدمح  جاسم  -
 .2صج2002ص 1الكتب العلدمحة صبًنوتصطزلدم  الفحاض الكاحسيص دار 

زلدم  بن عدمر بن احلسٌن فخر ال ين الرازي: مفاتح  الغحبص التفسًن الكاًنص دار ابحاء -
 . 3هص ج 1420   3الرتاث العريبصبًنوت صط

زلدم  بن عدمرو بن أدم ص أبو القاسم الزسلشري جار اهلل :ادلفصل يف حنعة اإلعراب  -
 .1993ص 1اللص بًنوتص طصت:علي بو مليم صمكتاة اذل

ص تاج العروس من جواىر زلدم  بن زلدم  بن عا  الرزاق احلسحين صمرتضى الزبح ي -
 . 40صدار اذل ىص د.تص ج القاموس



 3ص ابن منظور اإلفريقي لسان العرب صدار حادرص بًنوتص طزلدم  بن مكرم بن علي -
 .   1هص ج1414

ادلقتضبصت:زلدم  عا  اخلالق  :ادلربد صاألزديي  بن عا  األكرب الثدمايل زلدم  بن يز  -
 .4عظحدمة صعامل الكتبص بًنوت دتصج

زلدم  بن يوسف أبو بحان:الاير احملحط يف التفسًنص ت:ح قي زلدم  مجحل صدار الفكرص -
 .2جصه1420بًنوتص 

متهح  القواع  بشرح ” زلدم  بن يوسف بن أدم  صناظر اجلحش : شرح التسهحل ادلسدمى  -
صت : على زلدم  فاخر وآخرونص دار السالم للطااعة والنشر والتوزيعص “ئ  تسهحل الفوا
 . 7ىـص ج1428ص 1القاىرة صط

 1زلدم  مجال ال ين زلدم  القامسي: زلاسن التأويلص دار الكتاب العلدمحةص بًنوتص ط -
 .1هص ج1418ص

صبًنوت زلدم  عا  العزيز النجار: ضحاء السالك إىل أوض  ادلسالك صمؤسسة الرسالة  -
 .3مصج2001ص 1صط
زلدم  علي السراج : اللااب يف قواع  اللغة وآالت األدب النيو ص الصرف الاالغة  -

 .1983ص 1والعروض واللغة وادلثلص  دار الفكرص دمشقص ط
زلدم  علي الصابوين: روائع الاحان يف تفسًن آيات األبكام صمؤسسة مناىل العرفان -

 .1صج ىـ1400ص 3بًنوت صط
ران رشوان: م خل إىل دراسة الفلسفة ادلعاحرة ص دار الثقافة للنشر والتوزيعص زلدم  مه-

  .1984ص  2القاىرةصط
زلدمود أدم  حنلة: آفاق ج ي ة يف الايث اللغوي ادلعاحرصدار ادلعرفة اجلامعحةص -

 .2002االسكن رية ص 



اللسانحة )الت اولحة (ص دراسة ادلفاىحم والنشأة وادلاادئص  زلدمود عكاشة ص النظرية الربامجاتحة-
 .2012ص 1ط مكتاة اآلدابص القاىرةص

زلدمود عكاشة: حتلحل اخلطاب يف ضوء نظرية أب اث اللغةص دار النشر للجامعاتص -
 .2013ص 1القاىرة ص ط

 .1985تصزلدمود فهدمي زي ان: يف فلسفة اللغة صدار النهضة العربحة للطااعة والنشرصبًنو -
مسعود حيراوي:  الت اولحة عن  العلدماء العرب ص دراسة لظاىرة األفعال الكالمحة يف  -

 . 2005ص1الرتاث اللساين العريبص دار الطلحعة للطااعة والنشرص بًنوتص ط 
صبًنوت  2مصطفى الغاليحين :جامع ال روس العربحة صت:علي سلحدمان شاارة صط -

 .2012صمؤسسة الرسالة ناشرون ص
 مهلهل بن ربحعة: ديوان ادلهلهل صشرح طالل برب صال ار العادلحةص القاىرةص دت. -
 1981ولح  قصاب: ديوان عا  اهلل بن روابة صدراسة يف سًنتو وشعرهص دار العلوم صطص -
وىاة بن مصطفى الزبحلي :التفسًن ادلنًن يف العقح ة والشريعة وادلنهج صدار الفكر ادلعاحر -

 .1ه ج1418ص 2صدمشق صط
 .1صج 1422صص1دمشق صط–وىاة بن مصطفى الزبحلي :التفسًن الوسحط صدار الفكر  -
 .1975حيي اجلاوري :شعر أيب بحة الندمًنيص منشورات وزارة الثقافة صدمشق ص -
 حيي اجلاوري: شعر ادلتوكل اللحثيص مكتاة األن لسص بغ اد صد.ت . -
ألسرار الاالغة وعلوم بقائق اإلعجازص ادلكتاة حيي بن دمزة بن علي بن إبراىحم: الطراز  -

 .3ص ج1423صص1العصريةص بًنوتص ط 
 1يعحش بن علي بن يعحش: شرح ادلفصل للزسلشريص دار الكتب العلدمحةصبًنوتص ط -

 .1صج2001
 الرسائل واألطروحات:



اجلزائرص ق ور عدمران: الاع  الت اويل يف اخلطاب ادلوجو إىل بين إسرائحل صدكتوراه صجامعة  -
 .2009ص2008

:األفعال الكالمحة يف القرىن الكرمي دراسة ت اولحةص أطروبة دكتوراهص جامعة  زلدم  م ور -
 .2014-2013اجلزائرص -باتنة–احلاج خلضر 

زلدم  مشري صمركب الن اء يف القرآن الكرمي بٌن ادلعاين النيوية وداللة اخلطاب ص  -
 . 2008/2009ي قسنطحنة أطروبة دكتوراه ص اجلزائر جامعة منتور 

زلدم  مؤمن حادق صاجلدملة الطلاحة يف شعر زلدمود سامي الاارودي ص أطروبة دكتوراه ص  -
 .م2012جامعة أم درمان ص السودانص 

موسى مجال: جتلحات مفاىحم الت اولحة يف الرتاث العريبص رسالة ماجستًنص جامعة  -
 .2009-2008اجلزائرص 

: خصائص بناء اجلدملة القرآنحة ودالالهتا الاالغحة يف تفسًن التيرير  إبراىحم علي اجلعح -
 .م1999والتنويرصأطروبة دكتوراه جامعة أم القرى وادلدملكة العربحة السعودية 

عحسى تومي : األبعاد الت اولحة يف اخلطاب القرآين ص مذكرة ماجحستًنص جامعة زلدم  -
 . 2015- 2014ص  -اجلزائر –خحضر بسكرة 

العزاوي: الت اولحة يف الفكر النق يص أطروبة دكتوراهص جامعة بابلص   ظم جاسم منصوركا-
 .2012العراقص 

لحلى كادةص ادلكون الت اويل يف النظرية اللسانحة العربحةص أطروبة دكتوراهص جامعة احلاج -
 .اجلزائر-خلضر باتنة

يوسف بن خ ة صاجلزائر  ت:الن اء يف القرآن الكرمي صأطروبة دكتوراه صجامعة بنماارك -
 .2007-2006ص



موساوي فري ة: ادلقام يف الشعر اجلاىلي ص تناول ت اويل دلعلقيت عدمرو بن كلثوم واحلارث -
 .2004/2005بن بلزة: مذكرة ماجسرتص جامعة اجلزائرص

موسى مجال: جتلحات مفاىحم الت اولحة يف الرتاث الغريبص رسالة ماجستًنص جامعة اجلزائرص -
2008-2009. 

واض  أدم : اخلطاب الت اويل يف ادلوروث الاالغيص أطروبة دكتوراهص جامعة وىرانص -
2011-2012. 

 المجالت:
ابتسام بن خراف: أفعال الكالم يف قصة كلحم الردمن موسى علحو السالم: رللة كلحة -

 .2013ص جانفي 12اآلداب واللغاتص جامعة زلدم  خحضر بسكرةص ع
ربحم كرمي علي الشريفيص زينب عادل زلدم  الشدمريص قواع  التخاطب اللساين يف معاين  -

القران للفراء: دراسة ت اولحةص رللة كلحة الرتبحة األساسحة للعلوم الرتبوية واإلنسانحةص جامعة 
 . 2017ص نحسان 32بابلصع 

نصف سنوية تص ر عن عدمر بوقدمرةص الت اولحةص اجلذور والرواف ص رللة آفاق علدمحةص دورية -
 .2017ص أبريل 13ادلركز اجلامعي لتامنغستص اجلزائر ص  الع د

منصور العجايل: أفعال الكالمص كحف ننجز األشحاء بالكلدمات ص نظرية أوستٌنص منت ى -
  .3:10ص2010فربار24معدمري للعلومص 

لإلب اعص ولة يف التصنحفص ادللتقى الفكري وائل دم وش:الت اولحة دراسة يف ادلنهج وزلا-
25/12/2008. 
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 ملخص البحث:

التداولية منهج يعىن بدراسة اللغة أثناء االستعمال، وىي مفاىيم وآليات         
 وإجراءات تعني على فهم اخلطاب والوقوف على أغراضو وقصديتو، وأىم ىذه احملاور

 متضمنات القول، االستلزام احلواري، مبدأ التعاون، اإلشاريات ،األفعال الكالمية
اخلطابية وغريىا. ولقد وقفنا يف ىذا البحث مع خطاب خاص معجز بألفاظو ومعانيو 

فتناولنا أسلوب النداء يف سورة  ،ىو اخلطاب القرآين الذي تعددت أساليبو وتنوعت
نا وجدف ،البقرة تداوليا من خالل األفعال الكالمية واالفرتاض ادلسبق واالستلزام احلواري

     ية بالغة يف تفسري القرآن الكرمي ومعرفة مقاصده.ذلا أمهأن ىذه اآلليات 

 الكلمات المفتاحية: 

النداء،األفعال الكالمية، متضمنات القول،االفرتاض ادلسبق، القول ادلضمر، االستلزام    
 مبدأ التعاون، اإلشاريات اخلطابية. ،احلواري
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